VIII Congresso Nacional de Arquivologia
Centro de Convenções de João Pessoa
De 08 a 11 de Outubro de 2018
"Ética, Responsabilidade Social e Políticas de Acessibilidade para
Arquivologia."

EDITAL Nº 002/2018
DIRETRIZES PARA COORDENAÇÃO DE EVENTOS PARALELOS NO VIII
CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA
A Comissão Organizadora do VIII Congresso Nacional de Arquivologia torna público
o edital de Coordenação de eventos paralelos no VIII Congresso Nacional de
Arquivologia
1.

Do Objetivo

Compartilhar espaço, infraestrutura, recursos, público-alvo e conhecimentos para
garantir o maior número possível de reuniões, encontros, seminários dos mais
diversos segmentos da Arquivologia.
2.

Da Justificativa

A oportunidade de reunir profissionais da área de Arquivologia em um só lugar
suscita vários temas para debates, deliberações, moções e compartilhamento de
conhecimento. Considerando a infraestrutura e os recursos alocados para realização
do VIII Congresso Nacional de Arquivologia justifica-se o aproveitamento do espaço
e a conciliação com o deslocamento dos profissionais interessados na área para
organizar uma série de encontros, seminários e reuniões paralelamente ao evento
principal.
3.

Das Responsabilidades

3.1. Comissão Organizadora

Cabe à Comissão Organizadora definir a programação evitando simultaneidade de
eventos de interesse do mesmo público-alvo, escolher o espaço adequado à
quantidade de pessoas esperadas para cada evento e disponibilizar os recursos
necessários à realização do evento.
Cabe à Comissão Organizadora publicar os resultados (resumos, moções,
recomendações) de cada evento paralelo nos Anais do VIII CNA.
3.2. Coordenação

Cada Coordenador de Evento Paralelo no VIII Congresso Nacional de Arquivologia
deverá
encaminhar
por
e-mail
à
Comissão
Organizadora
<comissaocna2018@gmail.com>, até o dia 30 de Abril de 2018, um descritivo do
evento, apresentando um breve cenário sobre o tema/segmento na atualidade e
responder às perguntas do formulário de inscrição do evento paralelo (Anexo 1),
visando conectar o Evento Paralelo ao VIII CNA.
Cabe ao coordenador articular, mobilizar, informar as formas de inscrição e
participação ao seu público-alvo, bem como, promover ações para o
desenvolvimento das atividades previstas. Todo o trabalho desenvolvido para a
realização do evento paralelo deverá ser informado e acordado com a Comissão
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Organizadora do VIII CNA.
Cabe ao Coordenador de cada evento paralelo, identificar componente com perfil de
relator, para apresentar propostas de moções específicas em cada segmento,
visando submetê-las a todos na plenária de encerramento.
3.3. Relatoria

Cabe ao relator elaborar um resumo do evento paralelo (Anexo 2) e enviar por
e-mail a comissão organizadora do VIII CNA <comissaocna2018@gmail.com>,
devidamente assinado por ele e pelo coordenador do evento, até dia 25/10/2018
para que o documento possa ser publicado no site e nos Anais do VIII CNA. Os que
não forem entregues neste prazo não serão incluídos nos Anais.
4.

Da Metodologia

A metodologia de trabalho é livre, de acordo com os perfis do público-alvo e do
Coordenador, mas recomenda-se a utilização de técnicas que garantam a
interatividade, a participação, o diálogo e os debates com os interessados pelo
evento.
5.

Dos Custos

A comissão organizadora do VIII CNA isentará de pagamento da taxa de inscrição
de 01 (um) Coordenador por Evento Paralelo.
Os custos com deslocamento, passagens, hospedagens, diárias dos coordenadores,
relatores e convidados serão de responsabilidade dos coordenadores de cada
evento.
6.

Da Avaliação das Propostas

A Comissão Organizadora avaliará as proposta dos Eventos Paralelos e divulgará o
resultado até o dia 10 de maio de 2018. A comissão levará em conta para
participação no VIII CNA:
 Relevância para a área;
 Experiência e públicos nos Congressos Nacional de Arquivologia anteriores;
 Adequação do número de Eventos Paralelos ao número de salas disponível
no local do evento;
A confirmação dos eventos paralelos ocorrerão pelo e-mail dos Coordenadores dos
Eventos Paralelos e pelo site do evento.
Atenciosamente,
Régia Sueli Felix
Esmeralda Porfírio de Sales
Rafael Melo Gomes de Araújo
Comissão Organizadora do VIII CNA
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE EVENTO PARALELO
Preencher e encaminhar para o e-mail comissaocna2018@gmail.com

NOME DO EVENTO
EDIÇÃO

TEMA

OBJETIVO
COORDENADOR
E-MAILS
TELEFONES
FACEBOOK
SITE
INSTITUIÇÃO
2º COORDENADOR
E-MAILS
TELEFONES
FACEBOOK
SITE
INSTITUIÇÃO
Quais os problemas enfrentados pela Arquivologia nestes espaços/segmentos/temas?

Como a Arquivologia está sendo desenvolvida nestes espaços/temas/assuntos?

Quais as perspectivas para o fortalecimento da Arquivologia nestes espaços/segmentos/temas?

Diante das perspectivas, quais são as propostas de fortalecimento da Arquivologia nestes espaços /segmentos/temas?

Existe algum case que possa trazer a prática para ilustrar o tema/assunto?

RECURSOS
COMPUTADOR
QUANTITATIVO DE PÚBLICO PREVISTO

PROJETOR MULTIMÍDIA
QUADRO BRANCO
QUANTITATIVO DE MONITORES PREVISTOS

30 de Abril de 2018

Assinatura do coordenador

Assinatura do 2º coordenador
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ANEXO 2 - RESUMO DE EVENTO PARALELO
Preencher e encaminhar para o e-mail comissaocna2018@gmail.com
NOME DO EVENTO
EDIÇÃO
OBJETIVO

TEMA

RESUMO

MOÇOES

RECOMENDAÇÕES

REPÚDIOS

PÚBLICO PRESENTE

RELATOR

25 de outubro de 2018.

Assinatura do relator

Assinatura do coordenador

