PROGRAMAÇÃO DE NOVEMBRO/2021
Adriana Ralejo1
Mês de novembro se aproxima e o que vai acontecer nas redes do ensino de História? É
pensando nisso que nós, da coluna Rizoma de Ações, vamos trazer para o caro(a) leitor(a)
um panorama geral das ações programadas para esse mês!
Nossa primeira dica é para você que está procurando um evento a fim de proporcionar
discussões pertinentes ao ensino de História. Estão abertas as inscrições de propostas para
submissão de Simpósio Temático no XVIII Encontro Regional de História da Associação
Nacional de História, Seção Paraná, que ocorrerá entre os dias 07 e 10 de setembro de
2022, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu-PR.
Com a aproximação da efeméride do segundo centenário da Independência do Brasil, o
tema proposto é “Nação, povos e territórios: configurações e reconfigurações”, que abre
oportunidade para debates sobre a questão da formação do Estado Nacional em todas suas
dimensões. O período de inscrições de ST estará aberto até 31/01/2022. Mais informações
em: https://www.pr.anpuh.org/conteudo/view?ID_CONTEUDO=2580 .
Nossa segunda dica é a chamada para submissão de artigos do Dossiê Avaliação das
Aprendizagens em História: práticas, teorias e políticas organizado pela Profa. Dra.
Juliana Andrade (UFRPE) e pelo Prof. Dr. Marcus Bomfim (UFJF), que será publicado
pela Revista História & Ensino. Os textos poderão ser submetidos no site da revista até
30/04/2022 e a publicação do dossiê está prevista para dezembro de 2022. Mais
informações

em

https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/announcement/view/390 .
Por fim, convidamos a todos que acompanhem dois eventos que serão realizados neste
mês:

1

Professora de História. Pesquisadora do Grupo de Pesquisas em Ensino de História e Formação de
Professores (GEHPROF/UFRJ).
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1º - O Encontro Internacional Interdisciplinar do Patrimônio Cultural - ENIPAC do
Programa de Pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade da Univille chega ao
ano de 2021 à sua quinta edição com a temática Patrimônio, Memória e Desenvolvimento
Sustentável. O evento acontecerá de 10 a 12 de novembro de 2021. Confira a
programação em https://enipac2021.wixsite.com/univille.
2º - No dia 18 de novembro de 2021 acontecerá a segunda mesa redonda da Semana
Acadêmica de História da UNILA. O tema em discussão será “Ensino de História,
História Pública e Cultura Digital: desafios contemporâneos” e contará com a presença
dos(as) seguintes professores (as): Prof. Dra. Sonia Meneses (Universidade Regional do
Cariri – URCA) e Prof. Dr. Fabio André Hahn (Universidade Estadual do Paraná UNESPAR), sendo mediado pelo Prof. Dr. Eder C. de Souza (UNILA). Acompanhe as
inscrições

pelo

Instagram

https://www.instagram.com/p/CUNojz4p2E9/?utm_medium=share_sheet ou entre em
contato

com

a

Comissão

Organizadora

no

e-mail

do

evento:

semana.historia@unila.edu.br .

Acha que vai se perder com tanta informação? São tantos eventos acontecendo e você
acaba perdendo o prazo das inscrições? É pensando nisso que criamos o calendário do
Rizoma de Ações! É uma agenda do Google que poderá ser incorporada no seu calendário
pessoal ou acionada quando quiser. Aqui vamos registrando todo tipo de comunicação
que vai sendo divulgado no universo do ensino de História. Para acompanhar tudo e não
perder

nada,

basta

clicar

no

link

a

seguir:

https://calendar.google.com/calendar/u/2/r/week/2021/11/15?tab=rc .

Bem, ficamos por aqui. E não se esqueça de divulgar seu evento, submissão de trabalhos,
artigos ou comunicação de uma live em nossa coluna. Vamos expandir nossas redes de
comunicação no ensino de História!
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