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PRIMEIRA CIRCULAR 

 

A p r e s e n t a ç ã o 

 

Com a organização do IFTM – Instituto Federal do Triângulo Mineiro -, através do curso de Ciências 

Sociais e do mestrado profissional em Educação; da UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro -, 

curso de História; com o apoio da Fundação Cultural da Prefeitura de Uberaba;  do CEHAL-PUCSP – Centro de 

Estudos de História da América Latina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e sob os auspícios da 

ADHILAC - Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe -, será realizado em Uberaba, MG, nas 

dependências da FACTHUS – Faculdade de Talentos Humanos, o XIV Simpósio Nacional da Associação 

Brasileira de História das Religiões – ABHR – e o III Encontro Internacional de Estudos da Religião, entre os dias 

14 a 17 de abril de 2015, com o tema “Chico Xavier, mística e espiritualidade nas religiões brasileiras”.  

Convidamos todos os estudantes de graduação e de pós-graduação, professores, pesquisadores e 

demais interessados nos estudos das religiões para participarem deste evento, que ocorre num momento da 

história da Universidade brasileira em que a religião como objeto de estudo avança e figura entre os grandes 

temas de investigação acadêmica. Essa constatação, inesperada há pelo menos duas décadas, é evidenciada 

pelo crescente leque temático e de problematizações, bem como pelos renovados registros teóricos e 

metodológicos. 

A ABHR é uma expressão dessa conjuntura, e sua existência é a tradução do atendimento das 

demandas intelectuais. Assim, a entidade se constitui num relevante espaço de encontros, debates, e, 

oportuno salientar, fóruns que não são circunscritos a apenas um recorte disciplinar. Sua trajetória é marcada 

pela presença de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento que podem contribuir e também se 

beneficiar do amplo arco heurístico dos estudos das religiões. 

O reconhecimento de que as religiões possuem uma densa presença estruturadora do ‘estar’ humano 

no mundo, em suas múltiplas expressões, místicas, espiritualidades e diálogos com as culturas nas práticas 

políticas e sociais, transparece nos estudos de pesquisadores no continente,  o que ensejou a oportunidade da 

integração de esforços com Associação dos Historiadores da América Latina e Caribe, a ADHILAC, para a 

realização deste XIV Simpósio Nacional da ABHR e III Encontro Internacional de Estudos de Religião em 

Uberaba, no Triângulo Mineiro.  

 



 

A t i v i d a d e s   A c a d ê m i c a s 

 

Serão realizadas Conferências com pesquisadores do Brasil e do exterior, mesas redondas, minicursos, 

Grupos de Trabalhos (GT’s, com as apresentações de comunicações individuais), além de lançamentos de livros 

e eventos culturais.  

 Até o dia 30 de setembro estão abertas as submissões de propostas de GT’s. As proposições 

devem conter título, nome(s) e uma breve sinopse da experiência do(s) autor(es), e um resumo de 

até 500 palavras, encaminhados para o e-mail simpósio@abhr.org.br. 

 

 

C o m i s s ã o  O r g a n i z a d o r a 

 

Prof. Dr. Anderson Claytom  Ferreira Brettas (IFTM, Cehal-PUCSP) - coordenador geral 

Prof. Dr. Alex Degan (UFTM) 

Profa. Ms. Elza Silva Cardoso Soffiatti (UNESP, Claretiano) 

Prof.  Ms. Eustáquio Donizeti de Paula (IFTM) 

Prof.  Ms. Marcos Vinícius de Freitas Reis (UNIFAP) 

Prof. Dr. Otaviano José Pereira (IFTM) 

Sumayra Oliveira (Fundação Cultural de Uberaba) 

 

 

C o m i s s ã o  C i e n t í f i c a 

 

Prof. Dr. Alfredo Oliva (UEL) 

Prof. Dr. Antônio Rago Filho (PUC-SP) 

Prof. Dr. Arnaldo Huff Júnior  (UFJF) 

Prof. Dr. Christian Cwik (University of the West 

Indies, Trinidad and Tobago) 

Prof. Dr. Eduardo Gusmão de Quadros (UEG) 

Prof. Dr. Emerson Giumbelli  (UFRGS) 

Profa. Dra. Elyzeth Payne Iglesias (Universidad 

de Costa Rica) 

Prof. Dr. José Carlos de Souza Araújo (Uniube) 

Prof. Dr. Humberto Marcondes Estevam (IFTM) 

Prof. Dr. Lyndon Araújo Santos  (UFMA) 

Prof. Dr. Maurício de Aquino (UENP) 

Prof. Dr. Paulo Gracino Júnior (IUPERJ) 

Prof. Dr. Sandro Amadeu Cerveira (UNIFAL) 

Prof. Dr. Sérgio Junqueira  (PUC-PR) 

Prof. Dr. Sérgio Guerra Vilaboy (Universidad de 

la Havana) 

Profa. Dra. Silvia Mancini (Université de Geneve) 

Prof. Dr. Valério Guilherme Schaper (EST) 

Profa. Dra. Vera Lúcia Vieira (PUC-SP, Cehal) 

Prof. Dr. Wagner Teixeira da Silva (UFTM) 

 

 

 

 

 

 



C r o n o g r a m a 

 

Recebimento de propostas de Grupos de Trabalho (GTs) 30/setembro 

Recebimento de propostas de minicursos 30/setembro 

Divulgação dos resultados dos GTs e minicursos 7/outubro 

Submissão de comunicações orais e início das inscrições de 

ouvintes  

8/outubro  a  

9/novembro 

Divulgação dos resultados de comunicações orais 19/novembro 

Envio dos trabalhos completos 16/fevereiro 

XIV Simpósio Nacional da ABHR 14 a 17/abril/2015 

 

 

V a l o r e s  d a  I n s c r i ç ã o 

 

 Até 20/1 Após 21/1 

Estudante de Graduação (ouvinte) 30,00 40,00 

Estudante de Graduação (com apresentação de trabalho) 70,00 100,00 

Estudante de pós-graduação 70,00 100,00 

Estudante de pós-graduação (com apresentação de trabalho) 100,00 140,00 

Professores do ensino básico e médio 70,00 100,00 

Professores / pesquisadores  universitários 120,00 180,00 

Professores / pesquisadores  universitários (com apresentação) 180,00 220,00 

Inscrição em minicursos 30,00 40,00 

 

 A partir da divulgação dos GTs aprovados será informada a conta bancária do Simpósio para a 

efetivação dos pagamentos. Somente serão incluídos na programação com os seus trabalhos publicados  

os pesquisadores que efetuarem a inscrição até o dia 16 de março.  

 

C o n t a t o  

 

 Em setembro será lançado o website do Simpósio. As informações sobre o evento podem ser 

acessadas na página da Associação Brasileira de História das Religiões – www.abhr.org.br -, e as dúvidas 

encaminhadas para o e-mail  simposio@abhr.org.br. 

 

 

Comissão Organizadora  

Diretoria da ABHR 


