IV Encontro Luso-Brasileiro de Museus-Casas
Revestimentos internos das casas do século XIX
de 13 a 15 de agosto de 2012
CHAMADA DE RESUMOS
A Fundação Casa de Rui Barbosa promoverá, de 13 a 15 de agosto, o IV
Encontro Luso–Brasileiro de Museus Casas que abordará o tema
Revestimentos internos das casas do século XIX: Azulejo, estuque e pinturas
artísticas.
O seminário será composto por palestras, mesas-redondas e comunicações. Os
interessados em apresentar trabalhos, relacionados ao tema, na seção
Comunicação, deverão enviar seus resumos até 7 de maio, segundo os
requisitos abaixo.
Dos requisitos para encaminhamento de trabalhos:
a) Poderão encaminhar resumos para apresentação na seção comunicação
– com apresentação prevista para 20 minutos – profissionais, estudantes
de pós-graduação (mestrado e doutorado) e pesquisadores cujas
propostas tenham pertinência com o tema adotado para o encontro.
b) Os trabalhos poderão caracterizar-se como atividade ou pesquisa em
andamento ou finalizada, ou, ainda, relato de experiência.
Dos resumos:
a) Os resumos deverão ter entre 15 e 20 linhas em editor padrão (fonte
Times New Roman, tamanho 11), constando no cabeçalho: o título, em
caixa alta; nome completo do(s) autor(es); filiação institucional ou
acadêmica; e-mail de cada autor; endereço residencial completo; telefone
fixo e celular; e palavras chaves, entre 3 e 5.
b) O envio deverá ser feito por meio eletrônico para o endereço
memoria@rb.gov.br, com a identificação no campo assunto RESUMO DE
COMUNICAÇÃO – IV ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE MUSEUS
CASAS.
c) Após a verificação do material enviado, o remetente receberá um aviso
de recebimento, em até 2 dias úteis, constando a informação: “acusamos
o recebimento do resumo intitulado xxxxx”. Caso esta mensagem não
seja recebida no prazo estipulado, o remetente deverá entrar em contato
por meio do e-mail informado.

d) O prazo para envio dos resumos será até o dia 7 de maio de 2012.
e) A comissão científica avaliará, entre outros itens, a pertinência ao tema, a
clareza das idéias, o respeito às normas da língua culta e a coerência e
profundidade da discussão científica.
f) O resultado da seleção dos resumos será divulgado no dia 14 de maio
de 2012 e estará disponível no site www.casaruibarbosa.gov.br
Dos trabalhos completos:
a) Após a aprovação do resumo, o autor deverá enviar o texto completo,
impreterivelmente até o dia 1º de julho para a publicação em CD. O não
cumprimento deste prazo invalidará a apresentação do pesquisador.
b) O texto completo deverá ter no mínimo 10 e no máximo 15 laudas
(incluindo referências bibliográficas, notas de rodapé, anexos e imagens),
em tamanho A4, fonte Times New Roman 12, espaço 1,5, formato word.
As imagens (incluindo gráficos e tabelas), caso existam, deverão vir
dentro do texto, e também em arquivo anexo, extensão jpeg, resolução
300dpi, com legenda. Na folha de rosto deverá haver: título do trabalho,
em caixa alta; nome completo do(s) autor(es); filiação institucional ou
acadêmica; e-mail de cada autor; endereço residencial completo;
telefone fixo e celular; resumo entre 5 e 10 linhas, com espaço simples; e
palavras chaves, entre 3 e 5.
c) O envio deverá ser feito por meio eletrônico para o endereço
memoria@rb.gov.br, com a identificação no campo assunto TEXTO
COMPLETO [TÍTULO DO ARTIGO].
d) Após a verificação do material enviado, o remetente receberá um aviso
de recebimento, em até 2 dias úteis, constando a informação: “acusamos
o recebimento do texto completo intitulado xxxxx”. Caso esta mensagem
não seja recebida no prazo estipulado, o remetente deverá entrar em
contato por meio do e-mail informado.

