ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA-ANPUH
SEÇÃO REGIONAL DA PARAÍBA
GESTÃO 2008-2010

Boletim Informativo 02 – 27/setembro/2009

Prezados Colegas Anpuhanos da Seção Regional da Paraíba,
O Boletim da ANPUH-PB tem o objetivo de sistematizar e divulgar as informações
de interesse dos historiadores da Paraíba: eventos, lançamentos de publicações,
chamadas para publicações, concursos, defesas de dissertação, atividades de
grupos de pesquisa, entre outros. Portanto, convidamos aqueles que desejem
veicular este tipo de informação que enviem os dados para reginacg@terra.com.br
[endereço eletrônico da Secretária da ANPUH-PB]. A periodicidade do Boletim
dependerá do fluxo das informações.
Nesta Edição:
Novo sítio eletrônico da ANPUH-PB; XIV Encontro Estadual de História;
Lançamento de publicações; Chamadas de publicações; Eventos; Seleção
para Programas de Pós-Graduação.

1. Novo sítio eletrônico da ANPUH-PB.
O sítio eletrônico da Seção Regional ANPUH-PB sofreu uma mudança de
endereço e de formatação com o objetivo de torná-lo mais claro e direto. Visite-o e
envie

sugestões

para

http://www.anpupb.org.

anpuhpb@gmail.com.

O

novo

endereço

é:

2. XIV Encontro Estadual de História
TEMA: História, Memória e Comemorações
LOCAL: João Pessoa – Campus da UFPB
PERÍODO: 26 a 29 de julho de 2010
CALENDÁRIO: Primeira Etapa
1º. de outubro a 20 de novembro de 2009 – Prazo para inscrição de propostas de
Simpósios Temáticos e Mini-cursos.
Regras para o envio de propostas:
1. Poderão encaminhar propostas de Simpósios Temáticos e Mini-cursos, os
sócios da ANPUH (de qualquer sessão regional) que estejam quites com a
anuidade 2009 e para cada proposta aceita-se até dois proponentes, dos
quais, pelo menos um deverá ser portador de título de Doutor.
2. As propostas, tanto de Simpósios Temáticos como de Mini-cursos, deverão
ser feitas por meio de formulário que estará disponível no sítio eletrônico
(http://www.anpupb.org) a partir de 1º. de outubro, e devem ser enviados
para o e-mail anpupb@gmail.com .
3. Os resumos das propostas, que deverão constar no formulário, obedecerão
à seguinte formatação: Texto justificado; Fonte: times new roman; Tamanho
da fonte 12; Espaçamento: 1,5; Dimensão: até 3.000 caracteres, incluindo
espaços.
AJUDE NA DIVULGAÇÃO DO NOSSO EVENTO!

3. Lançamento de Publicações:


Lançamento programado:

-

No dia 07 de outubro (quarta-feira), às 17h, no Auditório CCHLA/UFPB,
será realizado o lançamento do livro da sócia Solange Pereira da Rocha.
Gente Negra na Paraíba Oitocentista: população, família e parentesco
espiritual. 1. ed. São Paulo: Editora da Unesp, 2009. 322 p. O lançamento
se dará junto com o da campanha da Bamidelê – Organização de Mulheres
Negras na PB, para promoção da Identidade Negra (seis peças publicitárias
de 30 segundos cada).

4. Chamada para publicações:


SAECULUM. Revista de História. Publicação do Departamento de História
e Programa de Pós-Graduação em História da UFPB.
Encontra-se aberto, até 30 de outubro de 2009, o prazo para submissão de
trabalhos (artigos e resenhas) para o número 21, Dossiê História e Teoria
da História, com lançamento previsto para fevereiro de 2010. Para
informações completas consultar: http://www.cchla.ufpb.br/ppgh/

4. Eventos:
 Palestra “A Criança tem história? Os labirintos da pesquisa histórica
sobre a infância”. Profa. Dra. Alcileide Cabral (Historiadora/UFRPe)
Data: 19 de outubro de 2009
Local: Auditório 412 do CCHLA
Horário: 08h00
Promoção: Programa de Pós-Graduação em Sociologia/CCHLA/UFPB


Simpósio Nacional "Crise econômica global: origens, causas e
desdobramentos" organizado pelo Departamento de História e Programa
de Mestrado/UFRN, que ocorrerá entre os dias 21 e 23 de outubro de 2009
na

UFRN,

campus

de

www.cchla.ufrn.br/simposiocrise

Natal.

Maiores

Informações:



Colóquio Montaigne e seu Tempo. Encontram-se abertas as inscrições
para o evento que será realizado entre os dias 03 e 06 de novembro nos
Centros de Ciências Humanas, Letras e Artes e de Educação da
Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Esta atividade faz parte
da programação oficial do Ano da França no Brasil. As inscrições podem
ser feitas pelo sítio http://sites.google.com/site/coloquiomontaigne/, ou
pessoalmente na Sala 1 do Ambiente dos Professores do CCHLA, às
sextas-feiras à tarde, a partir das 14h00.



Congresso Internacional Ordens e Congregações Religiosas em
Portugal: Memória, Presença e Diásporas. Encontram-se abertas as
inscrições para o evento que será realizado entre os dias 2 e 4 de
Novembro de 2010, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
Maiores informações: http://www.congressoordens2010.net/

5. Seleção para Programa de Pós-Graduação:


PPGH/UFPB. Encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo:
Período: 21 de setembro a 16 de outubro de 2009;
Horário: 2as, 3as, 4as e 5as das 09:00 às 12:00 h e 6as das 15:00 às
18:00h.
Local: Coordenação do PPGH/ CCHLA/ UFPB.
Informações: Sítio eletrônico: http://www.cchla.ufpb.br/ppgh/
Telefone: (83) 3216-7915
E-mail: ppgh@cchla.ufpb.br

