
EDITAL N.º 01/2017
PRÊMIO 80 ANOS DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

A  Direção  do  Setor  de  Ciências  Humanas  (SCH)  da  Universidade
Federal do Paraná (UFPR) e a comissão das comemorações dos 80 anos do
SCH tornam público  o presente  edital  do  concurso  PRÊMIO 80 ANOS DO
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, de ensaios sobre os 80 anos do SCH, em
2018.

1) OBJETIVO

O concurso tem como objetivo fomentar a pesquisa sobre a história do
Setor  de  Ciências  Humanas  e  incentivar  os  interessados  a  apresentarem
contribuições relevantes para os 80 anos abarcados pelas comemorações.

Os ensaios selecionados pela comissão julgadora serão publicados:
a) em livro
b) no site do Setor.

2) JUSTIFICATIVA

Em  26  de  fevereiro  de  1938,  foi  fundada  a  Faculdade  de  Filosofia,
Ciências  e  Letras  do  Paraná,  por  “professores  das  Faculdades  de  Direito,
Engenharia e Medicina da Universidade do Paraná, da Escola Agronômica do
Paraná,  alguns  membros  do  Círculo  de  Estudos  Bandeirantes,  sacerdotes
católicos e outros”1. Em 1946, esse núcleo seria integrado à Universidade do
Paraná, que em 1950 passaria a ser a UFPR em definitivo.

Monografias, dissertações, teses e artigos científicos têm apresentado
contribuições relevantes a respeito da relação da antiga Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras do Paraná com a UFPR. O núcleo de 1938 se transformou e
já não é o mesmo sequer desde as comemorações dos 70 anos do Setor. No
ano  em  que  a  UFPR  comemorou  seus  100  anos,  em  2012,  o  Setor
transformou-se novamente2.

As  mudanças  históricas  do  Setor  de  Ciências  Humanas  promovem
necessárias reflexões sobre o seu papel como unidade integradora de ciência,
pesquisa e extensão na UFPR, voltada às Humanidades. Portanto, o concurso
de ensaios convida a comunidade a revisitar essa história de transformações e
a pensar esse papel hoje, consciente de que a maturidade das instituições se
manifesta na saudável capacidade de promover reflexão crítica sobre si mesma
e sobre a sociedade em que está e com a qual colabora para a promoção dos
valores democráticos.

1 WESTPHALEN, Cecília.  Faculdade de Filosofia,  Ciências e Letras do Paraná – 50 anos.
Curitiba:  SBPH,  1988.  p.  19.  Conferir  também  BEGA,  Maria  Tarcisa  Silva.  “Gênese  das
Ciências Sociais no Paraná” in OLIVEIRA, Márcio de (org.).  As Ciências Sociais no Paraná.
Curitiba: Pretexto, 2006. 
2 Referência à criação do Setor de Artes, Comunicação e Design. 



3) REGULAMENTO

CAPÍTULO I – DA INSCRIÇÃO

Art.  1º.  As  inscrições  terão  início  no  dia  26  de  fevereiro  de  2017  e  se
encerrarão no dia 26 de setembro de 2017, às 18horas (horário de Brasília).
Art. 2º. As inscrições devem ser efetuadas por meio eletrônico, no endereço:
 sch80anos@ufpr.br , com envio da ficha de inscrição (anexo 1) e do ensaio,
elaborado segundo as normas estabelecidas no anexo 2, identificado apenas
com pseudônimo.

§  Único.  Será  enviada  mensagem  eletrônica  de  confirmação  de
recebimento da inscrição.

Art. 3º. Finalizado o processo de inscrições, a comissão julgadora publicará até
26 de outubro um edital com as inscrições homologadas.

§ 1º. As inscrições com dados ou informações incompletas não serão
aceitas.
§  2º.  Não  serão  aceitas  inscrições  enviadas  após  a  data  e  horário
descrito no artigo 1º, assim como também não serão aceitas inscrições
enviadas por meio diferente do citado no artigo 2º.

Art. 4º. Cada candidato poderá inscrever somente um ensaio.
Art.  5º.  A apresentação da inscrição implica a concordância e aceitação de
todas  as  cláusulas  e  condições  do  presente  regulamento  por  parte  do
candidato.

CAPÍTULO II– DA COMISSÃO JULGADORA

Art. 6º. A Comissão Julgadora será composta por pesquisadores da área de
Humanidades de Faculdades e Universidades paranaenses, convidados pela
Direção do SCH e pela comissão das comemorações dos 80 anos do SCH.
Art. 7º. A Comissão Julgadora homologará as inscrições depois de encerrado o
prazo de inscrição dos ensaios e conferidos os documentos do artigo 2º.

§  Único.  A  Comissão  é  soberana  para  definir  sua  metodologia  de
trabalho, em atenção aos prazos estabelecidos por esse edital.

CAPÍTULO III - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Art. 8º. Os ensaios serão avaliados pela Comissão Julgadora observando-se os
seguintes critérios:

a) adequação à norma culta da Língua Portuguesa; 10 pontos

b) explicitação das fontes de pesquisa; 10 pontos

c) contribuição inédita à escrita da história do Setor; 40 pontos

d) reflexão crítica a respeito do papel do SCH como unidade
integradora de ciência, pesquisa e extensão da UFPR.

40 pontos

mailto:XX@ufpr.br


CAPÍTULO IV – DA PREMIAÇÃO

Art. 9º. A comissão julgadora poderá selecionar até 15 ensaios.
§ 1º. O SCH publicará até 10 ensaios em livro.
§ 2º. Os demais ensaios selecionados serão publicados no site do SCH.

Art.  10º.  Todos os ensaios selecionados pela comissão julgadora receberão
diplomas de mérito da Direção do Setor, entregues no evento de encerramento
das comemorações, em 2018.
Art. 11º. Além da publicação e do diploma, os autores dos ensaios selecionados
pela  comissão  julgadora  receberão  uma  coleção  de  livros,  da  autoria  de
professores do SCH da UFPR.
Art.  12º.  Cada  autor  cujo  ensaio  foi  selecionado  para  o  livro  receberá  5
exemplares da obra.
Art.  13º.  Os  autores  dos  ensaios  selecionados  pela  comissão  julgadora
receberão descontos nas mensalidades dos cursos de idiomas ofertados pelo
Centro de Línguas e Interculturalidade (CELIN) da UFPR.

CAPÍTULO V – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Art.  14º.  A divulgação dos resultados ocorrerá no site do Setor de Ciências
Humanas: http://www.humanas.ufpr.br

CAPÍTULO VI – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 15º. Os autores cujos ensaios forem selecionados pela comissão julgadora
autorizam a publicação de seus textos em livro organizado pelo SCH ou no site
do Setor, em forma a ser definida exclusivamente pelo SCH.

§ Único. Os autores dos ensaios selecionados pela comissão julgadora
concordam com a divulgação irrestrita dos ensaios e de sua autoria.

Art.  16º.  A  comissão  julgadora  do  prêmio  não  divulgará  notas,  realizará
exclusivamente  a  separação  dos  ensaios  em  2  grupos:  os  que  serão
publicados em livro e os que serão publicados no site.
Art.  17º.  Os  autores  dos  ensaios  são  responsáveis  pela  veracidade  das
informações consignadas em suas produções.
Art.  18º.  A  comissão  organizadora  do  prêmio  não  se  responsabiliza  por
trabalhos não inscritos em razão de possíveis falhas técnicas do servidor de e-
mail da UFPR.
Art.  19º. A comissão julgadora do prêmio poderá fazer uma edição com um
número inferior a 10 de ensaios.
Art. 20º. Os autores de ensaios selecionados pela comissão julgadora que não
puderem se beneficiar do desconto oferecido pelo CELIN não poderão comutar
esse benefício em qualquer outro.
Art.  21º.  Será  desclassificado  o  ensaio  que  apresentar  autorreferências
explícitas do autor no corpo do texto.
Art. 22º. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão julgadora, ouvidas
a direção do Setor e a comissão das comemorações dos 80 anos do SCH.



FICHA DE INSCRIÇÃO (ANEXO 1)

DADOS PESSOAIS

Nome completo: 
Título do ensaio:
Pseudônimo:
Endereço 
Pessoal:

Profissional:

Telefone/Celular: 
E-mail:
Minibiografia em até 10 linhas:



NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DO ENSAIO (ANEXO 2)

TÍTULO (centralizado)

Pseudônimo (alinhado à direita)

 O ensaio deverá ser escrito em Língua Portuguesa, acompanhado de
resumo em Português entre 600 a 800 caracteres com espaços e de 3 a
5 palavras chave.

 O ensaio deverá conter  entre 15 e 20 páginas,  sem necessidade de
divisão  escrita  em introdução,  desenvolvimento  e  conclusão.  O  texto
poderá ser dividido em subitens, de acordo com o desenvolvimento do
tema pelo autor.

 O  ensaio  deverá  ser  escrito  com  fonte  arial  12;  espaçamento  entre
linhas de 1,5; justificado; deslocamento à esquerda para os parágrafos;
notas  explicativas  em  rodapé  e  notas  bibliográficas  no  formato
SOBRENOME, ano, pág. Referências ao final. Todas as margens com 3
cm.


