
CHAMADA PARA O II ENCONTRO DE PESQUISADORES DE

FRANCO DA ROCHA 

A Prefeitura  Municipal  de  Franco da Rocha,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  de

acordo com a Lei Municipal 2.595/17, que instituiu o Plano Municipal de Cultura, publiciza esta

Chamada Pública, direcionada a pesquisadores que tenham interesse em participar do II Encontro

de Pesquisadores de Franco da Rocha. 

1. APRESENTAÇÃO

A realização anual  do Encontro  de Pesquisadores  está  inserida no plano de ação do Programa

Franco Memória. Criado em 2017, esse Programa dá suporte à execução do Plano Municipal de

Cultura no que diz respeito ao patrimônio cultural do município, reunindo um conjunto de ações

que buscam investigar e preservar a memória da cidade de Franco da Rocha, promovendo reflexão e

difusão  do  conhecimento  sobre  sua  história  e  identidade,  por  meio  da  preservação  de  seus

patrimônios materiais e imateriais, da promoção da educação patrimonial e de pesquisas formais e

informais, do fomento à produção artístico-cultural e do incentivo ao turismo no município. 

Em 2019, a Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, por meio da Secretaria de Cultura, promove a

segunda  edição  do  Encontro  de  Pesquisadores.  Trata-se  de  um  espaço  multidisciplinar  para

apresentação e discussão de pesquisas que versem sobre o município de Franco da Rocha e seus

patrimônios culturais, materiais e imateriais, sob as mais variadas perspectivas e metodologias, e

situadas nos diversos campos do conhecimento (história, sociologia, economia, geografia, biologia,

política, etc). 

Dessa  forma,  o  Encontro  de  Pesquisadores  aceitará  propostas  de  comunicação  que  explorem

diferentes aspectos da vida e história de Franco da Rocha, de seus habitantes e personagens, a fim

de contribuir para a elaboração de novas narrativas em um espaço de discussão e reflexão, que

reconheça, fomente e mapeie a produção acadêmica e informal sobre o município e os temas a ele

afeitos. 

O II Encontro de Pesquisadores de Franco da Rocha está programado para acontecer nos dias 28, 29

e 30 de agosto de 2019, com uma palestra de abertura na noite do dia 28, e os grupos de trabalho

nos períodos da manhã e tarde dos dias seguintes. 



2. DO OBJETO 

2.1 Esta chamada pública visa selecionar propostas de trabalhos ou pesquisas que versem sobre a

cidade de Franco da Rocha para apresentação em Grupos de Trabalhos, que ocorrerão nos dias 29 e

30 de agosto, no período da manhã e da tarde. 

2.2 Os Grupos de Trabalho serão divididos em eixos, conforme a afinidade temática dos trabalhos

apresentados.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

3.1  As  propostas  de  comunicação  deverão  ser  inscritas  por  seus  próprios  autores,  até  o  dia

28/7/2019, pelo link https://tinyurl.com/y2qus829.

3.2 Cada autor poderá inscrever até 2 (duas) propostas de comunicação, desde que se tratem de

pesquisas com temas distintos. 

3.3 As propostas  de comunicação poderão  ser  encaminhadas  por  pessoas  de qualquer  titulação

acadêmica, com ou sem vínculo a instituição de ensino ou pesquisa. 

3.4 As propostas deverão conter: 

* Título da Comunicação 

* Resumo de até 1500 caracteres com espaço, onde constem: a) delimitação do tema; b) objetivos;

c) caminhos da pesquisa; e d) resultados (ainda que provisórios). 

3.5  Caberá  à  equipe  técnica  do  Programa  Franco  Memória  a  análise  e  seleção  das  propostas

apresentadas, assim como sua divisão entre os Grupos de Trabalho e a elaboração da programação

final do Encontro. 

3.6  A Equipe  Técnica  do  Programa Franco  Memória  selecionará  as  propostas  de  apresentação

levando  em  conta  os  seguintes  critérios:  clareza  dos  objetivos  e  caminhos  de  pesquisa,  e  a

pertinência e relevância da proposta para o Encontro.

4. DO RESULTADO 

https://tinyurl.com/y2qus829


4.1 A Secretaria Municipal de Cultura entrará em contato com os autores selecionados, bem como

divulgará a lista das propostas de apresentação selecionadas no site www. francodarocha.sp.gov.br e

www.facebook.com/PrefeituraDeFrancoDaRocha, para amplo conhecimento, no dia 2/8/2019. 

4.2 Os autores selecionados para apresentação de suas pesquisas deverão enviar à Equipe Técnica

do Programa Franco Memória um resumo expandido de sua apresentação, de até 15 páginas e em

formato  de  texto  (Word  ou  LibreOffice),  até  o  dia  18/8/2019.  Os  textos  serão  compilados  e,

posteriormente, disponibilizados eletronicamente.

4.3 A Secretaria de Cultura disponibilizará equipamentos e estrutura para as apresentações, assim

como alimentação para os autores selecionados durante as atividades. 

4.4  A Secretaria  de  Cultura  emitirá  certificado  de  participação  para  todos  os  pesquisadores

participantes ao término do Encontro. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 O pesquisador poderá obter orientação a respeito da inscrição de propostas e outras dúvidas

sobre  esta  chamada  pública  na  Secretaria  de  Cultura,  por  meio  do  e-mail

tassia.toffoli@francodarocha.sp.gov.br. 

5.2 Quaisquer casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura. 

Franco da Rocha, 14 de junho de 2019

Taiana Garcia Mendes

Secretária de Cultura

Prefeitura Municipal de Franco da Rocha


