
 
 

EDITAL DE MINICURSO 
 

  
 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE OFERTA DE MINICURSO PARA A VI SEMANA 

DE HISTÓRIA DA UFV 

A comissão organizadora da VI Semana de História da UFV, que será realizada entre os dias 

11/05/2020 e 15/05/2020 abre chamada para o envio de propostas para a coordenação de Minicursos do 

referido evento. 

I - DA CONDIÇÃO 

Art. 1º- A inscrição para oferta de Minicurso deverá ser apresentada por ao menos um e, no 

máximo, três proponentes com titulação mínima de graduado(a). 

Art. 2-Deve haver ao menos um dentre os(as) proponentes, com titulação mínima mencionada no 

Artigo 1º, com formação no campo das Ciências Humanas e/ou Sociais, preferencialmente em História. 

§1º. O evento NÃO oferece nenhuma forma de custeio ou financiamento para que os(as) 

proponentes que tiverem suas propostas aprovadas se desloquem e/ou se hospedem em Viçosa à data da 

VI Semana de História da UFV. 

§2º. Um(a) mesmo(a) ofertante NÃO pode propor ou ofertar mais de dois Minicursos. 

Art. 3º- A veracidade das informações solicitadas nos artigos 1º e 2º deste edital são de absoluta 

responsabilidade do(a) proponente, e devem constar no Curriculum Lattes, que deverá ser enviado 

juntamente com a proposta de coordenação de minicurso. 

§1º. Caso haja alguma imprecisão, dúvida, indício de fraude ou qualquer elemento que gere dúvidas 

à coordenação, o(a) proponente será procurado(a) pela Comissão Organizadora para que possa esclarecer 

a questão, que terá deliberação caso a caso e com amplo espaço para defesa e esclarecimentos, quando 

necessário. 

§2º Caso o esclarecimento solicitado não seja apresentado até a data estipulada pela Comissão 

via mensagem eletrônica, a proposta de Minicurso será desconsiderada.  

II - DA PROPOSTA 

Art. 4º- O Minicurso deverá ter carga horária mínima de 4h/a e máxima de 8h/a, distribuída pela 

Comissão Organizadora, de acordo com a disponibilidade de espaço físico.  



  
 

 

Art. 5º- A proposta deverá ser enviada, após a leitura atenta deste edital, entre os dias 16/12/2019 

e 07/02/2020, podendo esse prazo ser prorrogado, via Formulário Google 

(https://forms.gle/gy8Cc7ptZNteX5ca6).  

§1º Todos os campos do formulário devem ser preenchidos por completo e com os dados de todos 

os(as) proponentes.   

  §2º Não será possível a inclusão de novos proponentes após o período de envio de propostas de 

Minicurso.  

§3º Materiais e recursos para a realização dos Minicursos, como notebook, Data Show, extensão 

elétrica, entre outros, devem ser preferencialmente providenciados pelos (as) próprios(as) ofertantes. É 

possível solicitá-los à Comissão Organizadora, com antecedência, que os providenciará de acordo com a 

disponibilidade.  

Art. 6- A ementa deverá ter uma breve apresentação da proposta de Minicurso, cronograma de 

atividades propostas de acordo com a carga horária. 

Art. 7º- A submissão de proposta e a oferta de Minicursos durante a VI Semana de História da UFV 

é GRATUITA. 

§1º. Ofertantes de Minicurso poderão se inscrever em outras modalidades do evento 

normalmente, pagando as taxas referentes às modalidades em que houver interesse. 

III -  DA SELEÇÃO 

Art. 8º- Serão selecionadas até 10 propostas de Minicurso. 

Art. 9º- Os critérios de seleção levarão em conta a relevância do tema e sua demanda em relação 

aos participantes do evento. 

Art. 10º- Os Minicursos Aprovados serão divulgados em 21/02/2020, podendo esse prazo ser 

prorrogado em eventuais casos. 

IV -  DA REALIZAÇÃO 

Art. 11º- Os Minicursos ocorrerão no turno da manhã entre os dias 11/05/2020 e 15/05/2020. 

Art. 12º- Cada Minicurso deverá ter, no mínimo, 3 e, no máximo, 25 participantes para ser 

realizado. 



  
 

 

Art. 13º- Os certificados serão enviados, em arquivo .PDF, por meio eletrônico após o término do 

evento. 

Art. 14º- A Comissão Organizadora é soberana na seleção dos Minicursos que acontecerão na VI 

Semana de História da UFV. 

V - DE CASOS OMISSOS 

Art. 15º- Fica a cargo da Comissão Organizadora a deliberação sobre quaisquer eventuais omissões 

deste edital. 

 

Viçosa, 16 de dezembro de 2019, 
A Comissão Organizadora – VI Semana de História da UFV. 

 

 


