
 

 
INSTRUÇÕES: 
1. As solicitações de divulgação devem ser encaminhadas para o e-mail ascom@unir.br com, pelo 

menos, 48 horas de antecedência. 
2. As solicitações de divulgação serão avaliadas conforme a pertinência do tema de interesse do público 

interno e externo.  
3. Os contatos com a ASCOM devem ser feitos através do e-mail ascom@unir.br ou telefone (69) 2182-

2016. 
4. Os departamentos/setores da instituição que ainda não utilizam e-mail institucional e/ou não dispõem 

de portal eletrônico devem solicitar a criação de e-mail e/ou portal eletrônico junto à Diretoria de 
Tecnologia de Informação (DTI) através do e-mail desenvolvimento@unir.br. 

Título	da	notícia:	Inscrições	abertas	para	o	II	Encontro	Interestadual	de	História	Acre	e	Rondônia	
	
O QUÊ? (o que é o evento/atividade) 
A	Associação	Nacional	de	História	das	Seções	Acre	e	Rondônia,	informa	que	estão	abertas	as	inscrições	

para	 apresentadores	 de	 comunicação	 e	 ouvintes	 no	 II	 Encontro	 Interestadual	 de	 História:	 Acre	 e	

Rondônia.	O	lugar	da	História	e	dos	historiadores	nas	Amazônias,	que	será	realizado	no	Instituto	Federal	

de	Rondônia	–	IFRO	Calama,	em	Porto	Velho.			

	

QUEM? (quem promoveu/promoverá o evento/atividade) 
O	Evento	é	promovido	pela	Associação	Nacional	de	História,	seção	Acre	–	ANPUH-AC	e	seção	Rondônia	–	

ANPUH-RO,	 em	 parceria	 com	 a	 Universidade	 Federal	 do	 Acre	 (UFAC),	 a	 Universidade	 Federal	 de	

Rondônia	(UNIR)	e	o	Instituto	Federal	de	Rondônia	(IFRO),	e	tem	por	objetivo	aproximar	e	compartilhar	

as	 experiências	 vivenciadas	 por	 pesquisadores,	 profissionais	 de	 ensino	 e	 estudantes	 que	 atuam	 na	

fronteira	da	Amazônia	Sul-Ocidental,	por	isso	o	congresso	abarcará	o	III	Encontro	Estadual	de	História	da	

ANPUH-RO,	II	Encontro	Estadual	de	História	da	ANPUH-AC		e	IV	Colóquio	de	História	do	IFRO.			

 
QUANDO? (quando aconteceu/acontecerá o evento/atividade - data) 
Prazo	para	envio	de	proposta	de	comunicação:	25/11/2016.	
 
COMO? (como aconteceu/acontecerá o evento/atividade) 
 Na	programação	do	Evento	estão	 incluídas	as	 seguintes	atividades:	duas	conferências,	quatro	mesas-

redondas,	 oito	minicursos,	oito	 Simpósios	 Temáticos,	 exibições	 de	 curtas-metragens,	 lançamentos	 de	

livros	e	atividades	culturais.	

ONDE? (local em que aconteceu/acontecerá o evento/atividade) 
Submissões	no	sítio	para	ouvintes:		

http://eventoacrerondonia.wixsite.com/encontrodehistoria	

Submissões	de	comunicações	por	e-mail:	



 

 
INSTRUÇÕES: 
1. As solicitações de divulgação devem ser encaminhadas para o e-mail ascom@unir.br com, pelo 

menos, 48 horas de antecedência. 
2. As solicitações de divulgação serão avaliadas conforme a pertinência do tema de interesse do público 

interno e externo.  
3. Os contatos com a ASCOM devem ser feitos através do e-mail ascom@unir.br ou telefone (69) 2182-

2016. 
4. Os departamentos/setores da instituição que ainda não utilizam e-mail institucional e/ou não dispõem 

de portal eletrônico devem solicitar a criação de e-mail e/ou portal eletrônico junto à Diretoria de 
Tecnologia de Informação (DTI) através do e-mail desenvolvimento@unir.br. 

eventoacrerondonia@gmail.com	

POR QUÊ? (justificativa para o evento/atividade) 
Chamadas	abertas	para	a	submissão	de	comunicações	no	II	Encontro	 Interestadual	de	História:	Acre	e	

Rondônia.	O	lugar	da	História	e	dos	historiadores	nas	Amazônias.	

	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
As	normas	de	submissões	estão	disponíveis	no	sítio:		
http://eventoacrerondonia.wixsite.com/encontrodehistoria/normas-para-submissao-de-trabalhos	
 
CONTATO ( adicionar nome, número do telefone e e-mail do(a) entrevistado(a)) 
E-mail:	eventoacrerondonia@gmail.com	
Local:	IFRO	-	Campus	Porto	Velho	Calama	
Av.	Calama,	n.	4985,	Bairro	Flodoaldo	Pontes	Pinto.	
Porto	Velho/RO	Local:	IFRO	-	Campus	Porto	Velho	Calama	
	
 

OBSERVAÇÃO:  
PROGRAMAÇÃO, FOLDER, CARTAZ, BANNER, EDITAL, FOTOS, 
FORMULÁRIOS, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS, DEVEM SER 
ANEXADOS AO E-MAIL, FORA DESTE FORMULÁRIO. 

 


