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Boletim Informativo 03 – 05/outubro/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; 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 

anpuhpb@gmail.com. O novo endereço é: http://www.anpupb.org. 



 

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! 

 



 

4. Chamada para publicações: 

� Minemosine Revista ( primeira revista de história da UFCG - aberto a chamada de 

artigos) www.ufcg.edu.br/~historia/mnemosinerevista/  

 

� 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/ 

 
 
3. Eventos: 

� III Semana de Pesquisa em História. Cultura e Linguagens que irá acontecer 

entre os dias 03 e 06 de novembro de 2009, em Campina Grande. Promoção 

Universidade Estadual da Paraíba/Centro de Educação/Departamento de História e 

Geografia/Curso de História. Inscrições estão abertas entre os dias 29 de setembro 

de 09 de outubro. Informações no sítio eletrônico: www.uepb.edu.br 

  

� I Seminário Nacional Fontes Documentais e Pesquisa Histórica: diálogos 

disciplinares que irá acontecer entre os dias 1 e 4 de dezembro de 2009 realizado 

pelo Programa de Pós-Graduação da UFCG. Informações no sítio eletrônico: 

www.ufcg.edu.br/~historia/isnfdph.  

 

�  

4. Seleção para Programa de Pós-Graduação: 

� PPGH/UFCG. Calendário da Seleção 2010.  

Inscrições para o processo seletivo: 05/10/2009 a 09/11/2009;  

Local: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Secretaria do PPGH 

Centro de Humanidades, Bloco BH, 1º Andar Cidade Universitária – Bodocongó 

Campina Grande - PB - Brasil CEP: 58.429-140 Fones/ Fax: (0-XX-83) 3310-1495. E-



Mail: ppgh@ufgc.edu.br. As inscrições poderão ser feitas pelo Correio (via Sedex), 

sendo considerada a data de envio registrada no envelope.  

Informações: Sítio eletrônico: www.ufcg.edu.br/~historia/  

 

� 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 

   

 

*************** 

 

 


