
1º FÓRUM REGIONAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL 

Patrimônio Cultural e Cidadania 

 
 

Chamada de trabalhos 
 

O 1º Fórum Regional de Patrimônio Cultural tem como objetivo fortalecer as discussões e reflexões sobre o 

Patrimônio Cultural Material e Imaterial de Muriaé e região, envolvendo questões teóricas e práticas no campo da 

preservação, dialogando de forma multidisciplinar com as diversas áreas do conhecimento. 

O Fórum será realizado nos dias 17 e18 de agosto de 2018, na cidade de Muriaé, estado de Minas Gerais, e 

realizará atividades diversas, dentre elas mesas-redondas, palestras, apresentação de trabalhos acadêmicos e visitas 

guiadas. O Fórum integra a programação da Mostra de Patrimônio Cultural que acontecerá entre os dias 17 e 31 de agosto 

e inclui oficinas de Educação Patrimonial, exposições temáticas, e a V edição do Prêmio de Incentivo ao Patrimônio Cultural. 

O tema da primeira edição do Fórum Regional de Patrimônio Cultural é “Patrimônio Cultural e Cidadania” e pretende 

abordar a relação íntima entre cidadania e preservação do Patrimônio Cultural. Entende-se que só é possível a preservação 

do Patrimônio Cultural se as pessoas se sentirem parte, se identificar, conhecerem a história e assim estabelecerem uma 

relação de pertencimento com os bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais. 

 
Público-alvo: 

O 1º Fórum Regional de Patrimônio Cultural destina-se a gestores públicos, conselheiros municipais de Patrimônio 

Cultural, estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais, estudiosos, pesquisadores e professores das diferentes 

áreas de conhecimento que são afins aos campos da Arquitetura, do Urbanismo, da História, da Geografia, da Sociologia, 

do Turismo,do Direito, dentre outros. 

 

Eixos Temáticos: 
O Fórum se organiza em mesas redondas e apresentações de comunicações e palestras estruturados a partir do tema 

central: “Patrimônio Cultural e Cidadania”, subdivido nos seguintes sub-eixos temáticos: 

Eixo 1: Plano Diretor e instrumentos de proteção do patrimônio cultural 

Eixo 2: Patrimônio e paisagens culturais 

Eixo3: Patrimônio cultural e turismo 

Eixo 4: Patrimônio cultural e memória 

 
Apresentação dos Trabalhos 

Os trabalhos a serem apresentados no 1º Fórum Regional de Patrimônio Cultural poderão abordar os diferentes 

fundamentos teóricos, relatos de experiências e promoção das ações voltadas para os fins acima especificados. 

Os trabalhos poderão ser apresentados oralmente ou no formato de pôster (banner). As apresentações dos 

trabalhos inscritos na forma oral serão realizadas no dia 18 de agosto (sábado) às 8h, na sede da FUNDARTE, em Muriaé. 

Os pôsteres ficarão expostos na Galeria de Artes da FUNDARTE, do dia 17 ao dia 31 de agosto. 

O tempo de exposição oral dos trabalhos será de 15 minutos. O apresentadorterá os seguintes equipamentos de 

audiovisual para apoio: projetor, telão, som e microfone. Cada apresentador deverá trazer seu notebook ou similar com 



entrada VGA. 

 

1- FORMATO: 
 
A) Detalhes da Formatação de Resumos: 

O Comitê Científico do 1º Fórum Regional de Patrimônio Cultural fará a seleção de trabalhos a partir dos resumos 

enviados através da plataforma Even3, que tem a seguinte organização e conteúdo: 

Área Temática: 

Eixo 1: Plano Diretor e instrumentos de proteção do patrimônio cultural 

Eixo 2: Patrimônio e paisagens culturais 

Eixo 3: Patrimônio cultural e turismo 

Eixo 4: Patrimônio cultural e memória 

Título: 

Resumo (Mínimo: 1000 e Máximo: 3000 caracteres): 

Palavras-Chave (Separadas por vírgula): 

Autores: 

Formato de apresentação: Oral (  ) Pôster (  ) 
  

B) Detalhes da Formatação doPôster: 
Confecção do pôster: o pôster deverá ser confeccionado apenas se o resumo submetido ao 1º Fórum Regional de 

Patrimônio Cultural obtiver a resposta de “aceito para apresentação”. 

Dimensão do pôster: largura de 90 cm e altura de 90 a 120 cm. 

Legibilidade e recursos: o pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros; observando em 

utilizar os recursos disponíveis para que ele desperte o interesse do público. Não é obrigatória a impressão em plotter, mas 

o pôster deverá possuir características de um cartaz. 

No pôster deverá constar: 

Área temática; 

Título: é obrigatório que o título do pôster seja igual ao título do resumo submetido ao evento; 

Nomes dos autores: os mesmos do resumo submetido; 

Instituição dos autores; 

Cidade e Estado; 

Dados da pesquisa: Apresentação, Desenvolvimento, Considerações finais, Agradecimentos e Referências 

Bibliográficas. 

C) DisposiçõesGerais: 
Não serão aceitos trabalhos com mais de 3 autores. 

Todos os trabalhos selecionados farão parte dos anais do evento e não serão aceitos trabalhos que estejam fora 

desses padrões. Os trabalhos completos para seleção devem ser enviados junto com o formulário de inscrição. 



A data limite para inscrições e envio dos trabalhos é dia 31 de julho de 2018. 

Os membros do Comitê Científico do 1º Fórum Regional de Patrimônio Cultural não poderão inscrever trabalhos. 

 
2 – CALENDÁRIO: 

 
31 de julho de 2018 – Data limite para envio dos trabalhos; 

06 de agosto de 2018 – Data limite para o aceite dos trabalhos com os pareceres dos avaliadores; 

13 de agosto de 2018 – Data limite para o reenvio com as correções definitivas dos trabalhos e realização / confirmação 

das inscrições. 

 
 
 
INSCRIÇÕES GRATUITAS COM NO MÁXIMO 5 TRABALHOS INSCRITOS PARA APRESENTAÇÃO 
ORAL E NO MÁXIMO 30 PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTER. 
Todos os interessados deverão se inscrever através da plataforma Even3 para poder submeter os trabalhos. 

 

 


