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Confirmação das inscrições e textos a serem encaminhados

Lembramos a todos aqueles que tiveram as suas comunicações 

selecionadas que a inscrição no Colóquio precisa ser confirmada até 

o dia 30 de julho. Nesta data, deverá ser encaminhada a seguinte 

documentação: ficha de confirmação de inscrição, comprovante de 

depósito da taxa (membros do CBHA são isentos) e texto da 

comunicação a ser apresentada.

O texto enviado ainda não é o que será publicado nos Anais e sim o da 

comunicação a ser apresentada (com até quinze mil caracteres, com 

espaços, sem notas e sem imagens), que será  encaminhado aos 

coordenadores das Sessões Temáticas e das mesas redondas, para que 

possam mediar os debates.

O texto para publicação nos Anais deverá ser enviado após o Colóquio, 

de preferência incorporando as questões levantadas durante a sua 

apresentação.

Maiores informações no Edital (www.ppgartes.uerj.br/cbha). 

http://www.ppgartes.uerj.br/cbha


Pedido aos membros do CBHA

Voltamos a pedir aos membros do Comitê que encaminhem solicitação 

de apoio individual a suas universidades ou agências locais, para 

pagamento de passagem aérea e hospedagem durante o evento. Assim, 

podemos utilizar a verba que conseguirmos para pagamento da vinda de 

palestrantes externos, além de outras despesas com a organização e a 

produção do Colóquio. Aqueles que obtiverem esse apoio, por favor, nos 

comuniquem.

Candidaturas a novos membros 

Já está disponível no site, desde o dia 30 de abril, o Edital para 

candidatura de novos membros ao Comitê Brasileiro de História da Arte. 

Os candidatos devem encaminhar (via SEDEX ou pessoalmente) ao 

presidente do CBHA, até o dia 30 de setembro, o seguinte material: 

currículo Lattes impresso, três cartas de recomendação escritas e 

assinadas por membros do CBHA. As candidaturas serão avaliadas 

durante o XXX Colóquio pelo Conselho Deliberativo e pela Assembléia 

Geral do Comitê. Os critérios de seleção encontram-se descritos no 

Edital.

Dentro da política de ampliar a representatividade nacional do CBHA, 

pedimos a todos os membros que contatem os interessados e estimulem 

as inscrições de candidatos. 

Eleição de nova diretoria 

Também se encontra disponível no site do CBHA o Edital para a eleição 

da nova diretoria do Comitê, gestão 2010-2013, que dispõe sobre 

inscrição de chapas e procedimentos para votação. Os membros que não 



puderem estar presentes na Assembléia de 2010, na qual se realizará a 

eleição e a posse da nova diretoria, podem se fazer representar e ajudar a 

escolher os novos presidente, vice-presidente, secretária(o) e 

tesoureiro(a). Participem!

Novo site do CBHA

Muito em breve, estaremos com o novo site do CBHA no ar. Aguardem.


