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EDITAL UESC Nº 148 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
EVENTO: XXVIII CICLO DE ESTUDOS HISTÓRICOS 
 
O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de 

suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para o XXVIII Ciclo de 

Estudos Históricos, com o tema “Cem Anos da Revolução Russa: história, 

historiografia e ensino”, evento de extensão do curso de História do DFCH/UESC. 

Das inscrições: 

Período De 09 a 31/10/2017 

Procedimentos  Como ouvinte: efetue a sua inscrição, até 31/10/2017, mediante 
preenchimento do formulário disponibilizado no Blog do evento: 
xxviiicicloestudoshistoricos.blogspot.com 
Com apresentação de trabalho (concluído ou em andamento): 
enviar resumo com até 500 palavras e três palavras-chave, até o 
dia 13/10/2017, para o e-mail: 
xxviiicicloestudoshistoricos@gmail.com, a divulgação do resultado 
ocorrerá no dia 25/10/2017.   
Com participação nos minicursos: efetue a sua inscrição no local 
do minicurso, com uma hora de antecedência.   
Informações: tel.  (73) 3680-5121  
E-mail: xxviiicicloestudoshistoricos@gmail.com 

Público-alvo Estudantes de Graduação, professores e profissionais 
interessados. 

Vagas 400 

Taxa Gratuita. É obrigatória a apresentação de comprovante da 
inscrição no dia do evento para credenciamento. 

Do evento:  

Período / horário De 6 a 8 de novembro de 2017 – Matutino: das 08h00 min às 
11h30min; Vespertino: das 14h às 17h30min; Noturno: das 
18h30min às 21h30min 

Local UESC (Salas de aula, auditórios de Direito e do Pavilhão Max de 
Menezes), conforme programação no Facebook do Colegiado de 
História e no Blog do evento. 

Carga Horária 40 horas 

Dos certificados: Farão jus aos certificados todos os participantes que 

obtiverem frequência igual ou superior a 75% das atividades do evento. A 

frequência será registrada em listas de presença.    

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 20 de setembro de 2017. 
 
 
 

EVANDRO SENA FREIRE 
REITOR EM EXERCÍCIO 
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