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Convite para você! 
 
Gostaríamos de contar com sua presença no 1º 
Simpósio Eletrônico Internacional de História 
Oriental, nos dias 09 a 13 de outubro de 2017. 
Segue o roteiro dessa nova forma de evento no 
Brasil. 
 

Proposta: 
O Simpósio eletrônico é um recurso recente e 
atual de promoção de eventos de cunho 
científico, cuja dinâmica eletrônica permite uma 
interação em tempo flexível e amplo. A proposta 
do 1º Simpósio Eletrônico Internacional de 
História Oriental visa construir um evento em 
rede, em tempo presente, sobre os problemas e 
questões fundamentais nessa área. 
 

Promotores: 
LAPHIS – Laboratório de Aprendizagem Histórica 
da UNESPAR [Paraná, Brasil] 
Leitorado Antiguo – UPE [Pernambuco, Brasil] 
Projeto Orientalismo – UERJ [Rio de Janeiro, 
Brasil] 
 

Como funciona? 
•O Simpósio acontecerá no site 
www.simporiente2017.blogspot.com.br  
•Quem deseja ser comunicador, deve enviar um 
pequeno texto [1500-3000 palavras] sobre o tema 
desejado. Veja no site como fazer seu texto. 
•Aprovado, o texto será publicado numa página 
do evento, com uma caixa de comentários. Cada 
autor terá a sua própria página. 

 •No dia 9/10/2017, os leitores do simpósio, então, 
lerão os textos e formularão questões ou opiniões 
aos palestrantes na caixa de comentários. Esse 
procedimento ocorre 24hs, durante todos os dias 
do evento. 
•Os autores podem responder as perguntas que 
quiserem, na hora que desejarem. Essa dinâmica 
continuará até o último dia do evento. 
•Por fim, as atas do evento serão publicadas em 
formato de livro eletrônico, disponibilizado na 
rede. 
• Leitor@s podem participar, apenas realizando 
perguntas para os autores. Veja como no site do 
evento. 
 
Já realizamos três experiências de simpósio 
eletrônico sobre ensino de história. Na última 
edição, tivemos mais de mil participantes do 
Brasil, América do Sul e África. 
Confira o último evento: 
www.simpohis2017.blogspot.com.br  
 

Datas 
A semana do evento será realizada nos dias 09 
13 de outubro de 2017. 
Para Comunicador@s, o envio do texto deverá 
ser feito até 03 de setembro de 2017. 
Para Leitor@s, o prazo de inscrição é até o dia 08 
de outubro de 2017. 
Aguardamos você em nosso evento!  
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