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IX COLÓQUIO NACIONAL DE HISTÓRIA CULTURAL E SENSIBILIDADES 

SERTÕES: PODER E REPRESENTAÇÕES 
 

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO PARA SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 
 

Inscrição feita para aquelXs que desejarem submeter trabalhos aos simpósios temáticos. 
 
Orientações gerais 
a) Cada inscritX poderá apresentar até 02 (dois) trabalhos.  
b) Em cada trabalho poderão haver até 03 (três) autores, acrescidos dX orientadorX 
(obrigatório para alunXs de graduação). 
c) Para cada trabalho inscrito deverá ser feito o preenchimento de nova inscrição no 
Formulário. Recomenda-se que a mesma pessoa faça a inscrição dos dois trabalhos, se 
for o caso.  
d) O pagamento do valor da inscrição para submissão em simpósios temáticos dá direito 
à inscrição de ouvinte. Caso tenha interesse em ter a certificação de ouvinte, basta fazer 
a inscrição como tal, anexando o mesmo comprovante, clicando aqui.  
e) Os resumos deverão conter até 3000 caracteres e apresentar objetivos, metodologia, 
resultados e conclusões. O texto deve ser composto por uma sequência de frases 
concisas, afirmativas e não da enumeração de tópicos, sendo formado por parágrafo 
único. Ao final e em linha separada do corpo do texto, até três palavras-chave, separadas 
entre si por ponto e finalizadas também por ponto. 
 
Passos para a inscrição:  
 
1 – Verificação dos valores e prazos 
 

CATEGORIA 
VALORES (em R$) 

22/07 a 31/08 01/09 a 30/09 01/10 a 30/10 

AlunX de graduação 20,00 30,00 40,00 

GraduadX ou profissional 30,00 40,00 50,00 

AlunX de pós-graduação 30,00 40,00 50,00 

ProfessorX universitáriX 50,00 60,00 70,00 

Professor da Rede Básica* 0,00 0,00 50,00 

* ProfessorX da Rede Básica e Pública.  InscritXs nesta categoria devem anexar, no Formulário de 
Inscrição, o comprovante de exercício profissional vinculado à Rede Básica de Ensino, no campo destinado 
a isso.  

 
2 – Pagamento 
Efetuar o pagamento, via depósito ou transferência eletrônica (importante: guarde o 
comprovante em formato PDF ou JPG), do valor acima, conforme os dados que se 
seguem:  
 
Opção 1 
Banco: Caixa Econômica Federal 
Agência: 0560 
Conta poupança: 00045414-9 
Operação: 013 
Titular: Paula Rejane Fernandes 
 
 
 

http://cnhc.ufrn.br/wp-content/uploads/2019/07/procedimentos_cnhcs_2019_ouvintes.pdf
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Opção 2 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 3193-3 
Conta corrente: 25.798-2 
Titular: Paula Rejane Fernandes 
 
3 – Preenchimento do Formulário de Inscrição 
3.1 De posse do comprovante, em formato PDF ou JPG, acessar o SigEventos da 
UFRN, no endereço https://sigeventos.ufrn.br. Aparecerá a seguinte tela:  

 
Em Vínculo, se você tiver alguma ligação com a UFRN (discente, docente, servidor 
técnico-administrativo), em Usuário e Senha, use os mesmos dados de login de acesso 
ao Sigaa. Caso não tenha vínculo e já tenha acessado o SigEventos, clique em Sem 
vínculo. Desse modo, você obterá o acesso ao sistema via E-mail ou CPF e senha.  
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3.2. Ao entrar, o SigEventos apresentará a seguinte tela:  

 
Localize o evento IX Colóquo Nacional História Cultural e Sensibilidades – Sertões: 
poder e representações. Clique em Inscrições e Submissões de Trabalhos.  
 
3.3 Clicado em cima do evento, aparecerá a seguinte tela:  

 
Na aba Área do Participante, localize a subaba Submissões de Trabalho e clique em 
Realizar nova submissão.  
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3.4 Na nova tela que se abrirá, localize o evento IX Colóquio Nacional História Cultural 
e Sensibilidades. Sertões: poder e representações e clique na seta verde, ao lado, para 
realizar a inscrição:  

 
 
 
 
 
3.5 O SigEventos, finalmente, abrirá o Formulário de Inscrição, na próxima tela, 
dividido em quatro partes. Na primeira parte, indique Título do trabalho, resumo e o 
simpósio temático pretendido (na linguagem do sistema, estará como Área do 
Trabalho). Logo após, clique em Próximo.  

 
 
3.6 Na segunda parte, indique o Responsável, que é a pessoa que está preenchendo a 
inscrição do resumo. Você poderá localizar tanto pelo nome, quanto pela matrícula. 
Não esqueça de marcar o respectivo tipo de vínculo com a instituição. Em Dados dos 
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participantes, colocar os dados de até três participantes para o trabalho (deve-se 
repetir o nome do Responsável). O sistema permitirá, ainda, a inclusão de uma quarta 
pessoa, o(a) docente responsável pela orientação do trabalho (obrigatório para alunos 
de graduação). Feito o preenchimento, clique em Próximo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 Na terceira parte, preencha os demais dados solicitados no Formulário e anexe o 
comprovante de inscrição e/ou o de vinculação com a Rede Básica. Depois, clique em 
Próximo. 

 
 
3.8 A tela final corresponde à cessão dos direitos autorais para publicação do resumo 
nos Anais do Evento. Leia e clique em Concordo com os termos acima descritos. 
Depois, clique em Submeter. Feito isto, aguarde a confirmação da inscrição a ser feita 
pela Secretaria do evento. 


