
 

 

 

PRIMEIRA CIRCULAR – CHAMADA PARA PROPOSIÇÃO DE SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

 

APRESENTAÇÃO 

  

 O XVIII Encontro Regional de História da Associação Nacional de História, Seção Paraná, ocorrerá entre 

os dias 07 e 10 de Setembro de 2022, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do 

Iguaçu-PR. A comissão organizadora do evento é formada por docentes historiadores da UNILA, contando com 

suporte e apoio da diretoria regional da ANPUH-PR.  

O evento será composto por conferências, mesas redondas, simpósios temáticos, minicursos, atividades 

culturais e lançamento de livros. Por meio desta circular, divulgamos a temática geral, assim como prazos e 

normas para submissão de propostas dos STs que irão compor a programação do evento. 

 

TEMÁTICA GERAL 

 

No ano de 2022 a efeméride do segundo centenário da Independência do Brasil será um tema muito 

relevante para a área de História, pois abre oportunidade para debates sobre a questão da formação do Estado 

Nacional em todas suas dimensões. Passados duzentos anos da independência brasileira, os inúmeros desafios 

que ainda se apresentam em nossa realidade são um convite à reflexão tanto sobre o próprio evento político 

em seus múltiplos significados, quanto ao emprego de outras leituras e abordagens, inclusive o questionamento 

de conceitos canônicos como Estado, Nação e Identidade Nacional. 

Tomando como partida essa questão inicial, é possível pensar nas particularidades da Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana, instituição com uma proposta internacional, criada com uma missão 

integracionista regional, o que a converte em espaço de constantes fluxos de pessoas, ideias e projetos nos 

quais as concepções de Nação e Identidades Nacionais são questionadas e ressignificadas. 



 

 

 Nesse sentido, a temática geral do evento busca articular duas dimensões: de um lado, ao “comemorar” 

o bicentenário da independência, pretende refletir sobre os desafios da construção da nação brasileira, ainda 

hoje atravessada por inúmeras questões políticas, sociais, às quais se juntam também questões ambientais, 

étnicas e plurinacionais.  

De outro lado, refletir a partir do lugar ocupado pela universidade que sediará o evento. A Unila está em 

uma região transfronteiriça de encontros e desencontros históricos de limites que ainda expressam vestígios de 

passados coloniais e nacionais conflitivos e ao mesmo tempo uma diversidade ambiental, linguística, étnica e 

cultural única. Como uma instituição educativa, responde aos alinhamentos nacionais das políticas de educação 

superior brasileira. Entretanto, com a missão institucional da integração regional e o alcance transnacional e 

multicultural do seu corpo docente e dos seus estudantes, afloram à superfície do seu cotidiano as tensões 

culturais historicamente conformadas no processo de expansão da fronteira sul do Império e posteriormente 

República Federativa do Brasil. 

 

CHAMADA DE PROPOSTAS PARA STs 

 A submissão de propostas de organização dos Simpósios Temáticos deverá ser realizada por meio do 

envio de resumo da proposta, com título (até 200 caracteres com espaços), seguido do nome dos proponentes, 

com filiação institucional e e-mail, resumo (de 1500 a 2000 caracteres com espaços) e 3 a 5 palavras-chave.  

A proposta deve sintetizar de forma clara e objetiva o campo temático, o escopo teórico e o alcance do 

simpósio que se pretende organizar. A proposição de STs deverá ser feita por 2 pesquisadores com título de 

doutor, vinculados a diferentes instituições e filiados à ANPUH.  

A princípio, serão aceitas todas as propostas que se enquadrarem às normas informadas. Entretanto, 

ao longo do processo a Comissão Organizadora poderá sugerir a unificação de propostas muito semelhantes. 

Informamos ainda que durante a etapa de recebimento das propostas de comunicação, os STs que não 

obtiverem o número mínimo de 8 trabalhos inscritos, poderão ser extintos ou reunidos, resguardando-se o direito 

dos proponentes a apresentar o trabalho no evento.  



 

 

A proposta deverá ser enviada diretamente ao e-mail anpuhpr.2022@unila.edu.br, e-mail também 

destinado ao contato para fornecer informações e tratar de demais questões relacionadas ao evento. A 

organização dos STs obedecerá ao seguinte cronograma: 

- 01/10/2021 a 31/01/2022: Período para submissão das propostas de STs; 

- 01/02/2022 a 15/02/2022: Análise das propostas; 

- 20/02/2022: Divulgação dos STs aprovados e abertura das inscrições para apresentação de trabalhos; 

- 21/02/2022 a 15/06/2022: Recebimento de propostas de comunicações para os STs. 

- 30/06/2022: Divulgação dos trabalhos aceitos; 

- 07/09/2022 a 10/09/2022: Realização do evento.  

- 31/10/2022: Prazo final para envio dos textos completos a serem publicados nos anais do evento. 

 Esclarecemos que, por ora, essa circular é uma chamada dedicada ao recebimento de inscrições de 

propostas para organização de Simpósios Temáticos. O lançamento do site do evento, assim como as 

informações referentes às outras modalidades de participação (apresentação oral, oferta de minicursos, 

participação como ouvintes e nos minicursos, etc.), serão divulgadas em momento oportuno. 

 

Foz do Iguaçu, 22 de Setembro de 2021. 

 

Comissão Organizadora do XVIII Encontro Estadual de História da ANPUH-PR. 

mailto:anpuhpr.2022@unila.edu.br

