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1. SOBRE O EVENTO:
A I Semana de Estudos Clássicos do Amazonas: cultura clássica e gramática
ocidental e o VI Encontro Nacional de Professores de Latim acontecerão nos
dias 24, 25, 26 e 27 de maio de 2016, na cidade de Manaus-AM, nas
dependências da Escola Normal Superior da Universidade do Estado do
Amazonas. Pela primeira vez, a UEA sediará um evento exclusivamente voltado
aos estudos clássicos, bem como encampará o Encontro Nacional de Professores
de Latim, evento itinerante, no qual, em sua versão de 2016, será fundada sua
respectiva Associação. Espera-se a presença de pesquisadores, professores,
alunos e estudiosos de todo o Brasil para debater e apresentar suas pesquisas não
somente, mas com especial atenção à área de estudos clássicos, dentro da
temática ampla dos estudos gramaticais no mundo ocidental. Além disso, com o
Encontro de Professores de Latim, espera-se ainda discutir as ações políticas da
área na atual conjuntura política nacional.

2. PROGRAMAÇÃO PRÉVIA:
Dia 24 (terça-feira):
Manhã: Minicursos
Tarde: Credenciamento (14h às 16h), abertura oficial do evento (16h30)
Noite: Conferência de Abertura (18h), coquetel (20h)
Dia 25 (quarta-feira):
Manhã: Comunicações
Tarde: Comunicações / Mesa redonda;
Noite: Minicursos
Dia 26 (quinta-feira):
Manhã: Comunicações / Apresentação de banner
Tarde: VI Encontro de Professores de Latim
Noite: VI Encontro de Professores de Latim
Dia 27 (sexta-feira)
Manhã: Programação cultural
Tarde: Programação cultural
Noite: Encerramento (conferência) - Coquetel
3. MODALIDADE DE PARTICIPAÇÃO:

3.1 Apresentação de trabalhos individuais (comunicações)
Serão aceitos trabalhos individuais de alunos de graduação e pós-graduação,
bem como de pesquisadores e professores, cujas pesquisas sejam relacionadas
preferencial mas não exclusivamente à área de estudos clássicos. Os resumos,
tanto para comunicações quanto para banners, devem ser enviados até o dia 14
de março de 2016, através da ficha de inscrição disponível no site
www.magistri.org, a fim de serem avaliados pela comissão científica. Os
mesmos poderão ser aceitos sem restrições, aprovados com observações ou
recusados. Em um mesmo trabalho não poderão participar mais de 3 autores, e
um mesmo autor não poderá apresentar mais de dois trabalhos. Em caso de
coautoria, cada comunicador deve inscrever-se individualmente para obter a
certificação. Mais detalhes sobre a entrega dos trabalhos completos serão
enviados na próxima circular.
3.2 Apresentação de banner
As mesmas recomendações acima, em 3.1, aplicam-se para os apresentadores de
banner.

3.3. Ouvinte
Os interessados em participar apenas como ouvintes podem fazer sua inscrição
pelos mesmos procedimentos de 3.1, com data limite de inscrição para o dia 25
de abril de 2016.
4. PAGAMENTO
O participante deverá enviar o comprovante de depósito ou transferência
bancária, para o e-mail temasclassicos@gmail.com. Já a ficha de inscrição deve
ser preenchida, diretamente no site www.magistri.org.
Pagamento até
11/04/2016
15,00

Pagamento até
02/05/2016
25,00

Ouvinte – aluno de pós-graduação

20,00

35,00

Comunicador – aluno de graduação

30,00

45,00

Comunicador – aluno de pós-graduação

40,00

60,00

Comunicador – professor/pesquisador

50,00

80,00

Apresentador de banner

20,00

35,00

Categoria de participação
Ouvinte – aluno de graduação

O valor deverá ser depositado em:
Bradesco
Ag.: 3142-9
C/C: 0012782-5
Em nome de: Carlos Renato Rosário de Jesus
Para maiores esclarecimentos, podem entrar em
temasclassicos@gmail.com ou na página www.magistri.org.
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