
Associação dos Amigos do
Arquivo Público do RS

 III Jornada de Estudos sobre Ditaduras e Direitos Humanos 

Regulamento

A Jornada  de  Estudos  sobre  Ditaduras  e  Direitos  Humanos  é  um projeto  do  Arquivo
Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS), departamento da Secretaria da Modernização
Administrativa e dos Recursos Humanos (SMARH), da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), por meio do Departamento e do Programa de Pós-graduação em História, e da
Associação dos Amigos do APERS. 

O projeto tem como principais desdobramentos a organização de evento científico bianual
e a publicação dos trabalhos nele apresentados. Em sua terceira edição, no ano de 2015, o
evento ocorrerá nos dias 29 e 30 de setembro, 01 e 02 de outubro, conforme programação a ser
divulgada posteriormente.

1. Objetivos

• Oportunizar espaço para a difusão: 1- da produção intelectual recente focada na temática
Ditaduras de Segurança Nacional na América Latina e Direitos Humanos; 2- de ações no
campo da gestão documental de acervos relacionados a esta temática.

• Promover a interação entre a comunidade pesquisadora e desta com a sociedade;

• Divulgar locais de pesquisas e seus respectivos acervos documentais;

• Estimular  a  produção  de  conhecimento  sobre  a  temática,  que  possa  ser  utilizado  no
ensino,  na  pesquisa  e  como  forma  de  conscientização  da  sociedade,  através  da
publicação dos artigos selecionados e das discussões ao longo do evento. 

2. Público alvo

- A III Jornada de Estudos sobre Ditaduras e Direitos Humanos é aberta a educadores de todos
os níveis de ensino, estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores e comunidade
interessada em geral. 

3. Como participar

3.1. Inscrições: todos os interessados deverão inscrever-se através do email  jornadaditaduras-
apers@sarh.rs.gov.br enviando os seguintes dados: nome completo, telefone para contato, grau
de escolaridade, instituição a que está vinculado (se for o caso), e número do RG, nos seguintes
prazos:

- Para comunicadores (apresentação de trabalhos): 13 de julho de 2015;
- Para ouvintes: até 14 de setembro de 2015.

3.2 . Taxas de inscrição e forma de pagamento

- Comunicadores: R$45,00 (deve ser paga até 13 de julho de 2015)
- Ouvintes: R$20,00 (deve ser paga até 14 de setembro de 2015)
- Dados para depósito:

Banco BANRISUL, Agência 0100, Conta Corrente 06260287.0-7
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Titular da conta: Associação dos Amigos do Arquivo Público do Estado.
- O comprovante de pagamento deve ser encaminhado ao APERS por fax (051 3288-9103) ou

por email (digitalizar e enviar para jornadaditaduras-apers@sarh.rs.gov.br);
- A inscrição como comunicador garante também a participação como ouvinte. Caso o trabalho

não  seja  aceito  para  apresentação,  o  inscrito  será  automaticamente  considerado  como
ouvinte, sem devolução do valor pago na inscrição.

3.3 . Envio de Trabalhos
- Cada interessado em apresentar seu trabalho deverá enviar um  artigo para apreciação da

Comissão Científica, de acordo com o estipulado pelo item 4;
- O  artigo  deverá  ser  encaminhado  para  seleção  através  do  e-mail  jornadaditaduras-

apers@sarh.rs.gov.br até o dia 13 de julho de 2015.
- O artigo  pode  ser  produzido  e  apresentado  individualmente  ou em dupla,  podendo  cada

participante ou cada dupla encaminhar apenas 01 (um) artigo. Em caso de artigos produzidos
por  duplas,  ambos  os  autores  deverão  inscrever-se  no  evento  e  participar  da  mesa  de
apresentação, caso seu artigo seja selecionado.

4. Do artigo

-- O artigo deverá abordar questões relativas à temática geral do evento, dentro das seguintes
perspectivas: as fontes documentais e os arquivos da repressão e da resistência: ações de
salvaguarda, gestão, preservação, acesso e difusão; a atualização da produção historiográfica
sobre  as  Ditaduras  de  Segurança  Nacional;  a  fundamentação  repressiva  (Doutrina  de
Segurança Nacional,  contra-insurgência,  anticomunismo, etc.);  a  conexão repressiva  local-
nacional, bilateral, Operação Condor, etc.; o debate teórico: História, passado recente, o papel
da testemunha e da memória; efeitos traumáticos e os limites da representação do terror;
Direitos Humanos; leis de anistia; políticas de memória, de reparação, de verdade e justiça;
análise das abordagens presentes no sistema escolar; e a diversidade da produção a este
respeito: cinematografia, literatura, psicologia, jornalismo, fotografia, etc.

- O artigo deverá apresentar resultados de pesquisa, e não apenas propostas de investigação.
- Serão aceitos artigos em língua portuguesa e espanhola.

4.1. Formatação e estrutura do artigo

O artigo deverá:

• vir  precedido  de  folha  de  rosto  com título,  nome do(a)  autor(a),  endereço  eletrônico,
telefone  para  contato,  formação  acadêmica,  se  houver,  e  instituição  a  qual  está
vinculado(a), se for o caso;

• ser inédito e formatado de acordo com as seguintes normas:
 Mínimo de 10 e máximo de 15 páginas em tamanho A4;

 Ambiente LibreOffice (documento em Writer) ou Windows/Word (documento do Word
97-2003);

 Fonte para o texto: Times New Roman, tamanho 12, justificado;

 Espaçamento: 1.5;

 Margens: superior e esquerda = 3 cm, inferior e direita = 2 cm;

 Título: fonte tamanho 14, estilo Negrito, alinhamento centralizado;

 Nome do autor: após o título, à direita, fonte tamanho 12;
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 Contato eletrônico: abaixo do nome do autor, à direita, tamanho 12;

 Resumo:  após o nome do autor,  fonte 11,  espaçamento simples,  no máximo 150
palavras; 

 Palavras-Chave: de três a cinco palavras-chave separadas por um traço ( – );

 Abstract e Key words abaixo de Resumo e Palavras-chave;

 Subtítulos: à esquerda, fonte tamanho 12, estilo Negrito;

 Citações: 

- até três linhas: no corpo do texto, entre aspas, referência em nota de rodapé

- mais de três linhas: recuo de parágrafo de 04 cm, sem recuo na 1ª linha, texto
justificado, sem aspas, referência em nota de rodapé;

 Demonstrativos do artigo (quadros, imagens, gráficos e mapas): inseridos no corpo
do texto, com as respectivas legendas;

 Notas  de  rodapé:  no  final  de  página,  fonte  tamanho  10,  sem  recuo  da  margem
esquerda.

4.2. Referências Bibliográficas e Fontes Pesquisadas

- Com o objetivo de difundir acervos e instituições de pesquisa, as fontes pesquisadas devem
ser relacionadas ao final do artigo, antes das Referências Bibliográficas, fornecendo dados
que permitam identificar documentos e instituições responsáveis por sua guarda.

- As referências bibliográficas deverão constar no final do artigo, de acordo com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas.

- A  exatidão  das  referências  e  a  correta  citação  no  texto  são  de  responsabilidade  do(s)
autor(es) do artigo.

5. Da seleção dos artigos

5.1. Comissão Científica

- A  seleção  dos  artigos  será  realizada  por  uma  Comissão  Científica  composta  por
representante(s)  do  APERS e  representante(s)  do  PPG em História/UFRGS,  que  poderá
convidar especialista(s) na temática para compor a Comissão e auxiliar na análise e seleção
dos trabalhos recebidos.

- A Comissão é soberana em suas decisões, das quais não caberão recursos.

5.2. Critérios de seleção

- O processo de seleção consistirá  na leitura e análise de todos os artigos recebidos pela
Comissão Científica. Nesta análise serão considerados os seguintes aspectos em relação aos
artigos:

-  respeito à temática geral do evento;

-  relevância do trabalho e profundidade da análise;

-  contribuição  da  pesquisa  para  a  divulgação  das  fontes,  métodos  de  pesquisa  e
perspectivas de análise;

-  ineditismo na abordagem do tema;

-  coerência no desenvolvimento e organização do texto;

-  cumprimento às normas de formatação.
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5.3. Divulgação dos artigos selecionados

- O APERS divulgará a listagem dos trabalhos selecionados e o cronograma de apresentação
dos mesmos até o dia 19 de agosto de 2015, através de seu portal www.apers.rs.gov.br e de seu
blog  www.arquivopublicors.wordpress.com.  Até  esta  data  os  pesquisadores  selecionados
receberão e-mail registrando o aceite.

6. Da apresentação dos artigos selecionados

- Os artigos selecionados deverão ser apresentados na III Jornada de Estudos sobre Ditaduras
e Direitos Humanos, ficando a publicação dos mesmos condicionada a tal apresentação;

- A apresentação oral terá o tempo máximo de 20 minutos por trabalho selecionado;

- Será disponibilizado recurso audiovisual para apresentação de todos os trabalhos, sendo de
inteira responsabilidade dos autores a leitura e compatibilidade dos arquivos de apresentação.

7. Da publicação dos artigos

- Tanto  a  correção  gramatical  quanto  as  posições  expressas  nos  artigos  são  de  inteira
responsabilidade de seus autores; 

- Ao  encaminhar  o  artigo  para  seleção  os  autores  estarão,  automaticamente,  concedendo
autorização para que sejam publicados;

-- Os artigos selecionados e apresentados serão publicados em formato de livro eletrônico no
portal do APERS (www.apers.rs.gov.br), com registro de ISBN.

8. Cronograma

- 06 de maio de 2015: lançamento do regulamento;
- 12 de julho de 2015: data limite para envio de trabalhos / inscrições como comunicador;
- 19 de agosto de 2015: divulgação dos trabalhos aceitos e cronograma de apresentações; 
- 14 de setembro de 2015: data limite para inscrições como ouvinte;
- 29 e 30 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2015: dias de realização da III  Jornada de

Estudos sobre Ditaduras e Direitos Humanos.

9. Informações complementares

- Serão  fornecidos  certificados  nas  seguintes  modalidades:  comunicador  (apresentação  de
trabalho) e ouvinte (40 horas).

- Os certificados dos comunicadores serão entregues logo após a exposição dos trabalhos;

- O certificado de participação como ouvinte será entregue no último dia do evento apenas aos
participantes que comprovarem presença mínima de 75%.
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