ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE CIVIL
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II Concurso de Monografias do Arquivo Público de Alagoas - APA
Gabinete Civil
O II Concurso de Monografias do Arquivo Público de Alagoas - APA é uma iniciativa do Gabinete Civil
por meio do Arquivo Público de Alagoas, que tem o objetivo difundir o seu acervo, contribuindo para
ampliar a produção científica do Estado e consolidar o papel do Arquivo Público como um espaço de
preservação e construção da memória.
1. Finalidade e Tema
O II Concurso de Monografias do Arquivo Público de Alagoas - APA, tem por objetivo selecionar 2
(duas) pesquisas que tenham como fontes principais, MAS NÃO SOMENTE, o acervo do APA. O espaço
geográfico deverá ser o de Alagoas, promovendo análises e discussões em diversas temporalidades, desde o
período colonial até a atualidade.
As pesquisas devem ter como abordagens temáticas referentes a sociedade, cultura, política e economia, por
meio de diversas áreas do conhecimento como História, Geografia, Arquitetura, Planejamento Urbano,
Comunicação, Literatura e Cultura em geral.
2. Habilitação
2.1 - Poderão participar do concurso, com trabalho único, brasileiros ou estrangeiros residentes no país,
portadores de diplomas de nível superior;
2.2 - Só serão aceitos trabalhos defendidos e devidamente aprovados a partir do ano de 2014 em instituições
de ensino superior do Estado de Alagoas;
2.3 - Pesquisas com fontes oriundas do acervo do Arquivo Público de Alagoas, devidamente referenciadas
no texto;
2.4 - Somente será admitido trabalho inédito, com no máximo dois autores, redigido em língua portuguesa e
que atenda aos seguintes requisitos:
a) ter no mínimo 50 (cinquenta) e no máximos 100 (cem) laudas de texto, incluindo bibliografia, notas e
anexos;
b) formatação da lauda: fonte Times New Roman, corpo 12, entrelinhas 1.5, notas e citações em corpo 10,
citação em recuo quando tiver mais de três linhas;
c) ser apresentado em duas (2) vias impresas e uma (1) em PDF gravado em mídia digital, sem identificação
de autoria ou qualquer informação que possibilite a sua identificação;
d) os textos devem ser revisados conforme regras da língua portuguesa e pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT;
e) as duas (2) vias deverão ser entregues em dois (2) envelopes lacrados, do qual conste, na parte externa as
seguintes informações:
II Concurso de Monografias do Arquivo Público de Alagoas - APA
Título da Obra: ________________________________
Área de Conhecimento: ________________________________
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f) Os candidatos deverão entregar uma cópia com identificação, em mídia digital salva em documento aberto
(Word 2013 ou superior), a ficha de inscrição (Anexo 1) e o comprovante de titulação em envelope lacrado;
g) No caso de imagens, as cópias entregues deverão ter qualidade de impressão (arquivos JPG, com no
mínimo 300 DPI de resolução). Além disso, imagens com direitos deverão vir acompanhadas da devida
autorização de seus autores ou dos que detêm os direitos autorais sobre elas, iniciativas que ficarão sob a
responsabilidade do autor.
3. Inscrição
3.1 - As monografias e respectivos documentos, contendo dados do autor, deverão ser entregues a partir de
01 de junho até 29 de julho de 2018, ao Arquivo Público de Alagoas, na Rua Sá e Albuquerque, s/nº,
Jaraguá, Maceió, AL, CEP 57020-180, ou enviados via postal com comprovante de recebimento. O Arquivo
Público de Alagoas funciona diariamente entre 8h e 14h.
4. Julgamento
4.1 - O julgamento das monografias será feito a partir de pareceres fornecidos por mínimo 2 (dois)
pareceristas ad hoc, que serão escolhidos por uma Comissão Julgadora através de nomeação por resolução
do Gabinete Civil do Estado de Alagoas, composta por 01 presidente e 02 membros que irão encaminhar
para os pareceristas e, a partir dos resultados destes apresentar a classificação final das obras vencedoras. A
presidente da Comissão é a Superintendente do Arquivo Público de Alagoas - APA.
4.2 - São critérios para julgamento:
a) relevância do trabalho;
b) contribuição da pesquisa para divulgação das fontes do Arquivo Público de Alagoas;
c) originalidade da abordagem do tema;
d) coerência no desenvolvimento do tema e na organização do texto;
e) apresentação, nas citações, transcrições, notas e observações, de referências completas das fontes e
bibliografia consultadas.

•

Ver planilha de avaliação no anexo II

4.3 – Das notas atribuídas:
Aos itens do ponto 4.2 serão atribuídas notas de 0 até 10, sendo conferido o seguinte peso para cada uma
delas:
ITEM

NOTA

a)

2,0

b)

2,0

c)

2,0

d)

3,0

e)

1,0

A nota final será o resultado da média aritmética conforme a fórmula abaixo:
Ax2,0 + Bx2,0 + Cx2,0 + Dx3,0 + Ex1,0 = NOTA
10

•

Em caso de notas iguais, o critério de desempate será atribuído a partir da maior nota
alcançada no item D, C e B, respectivamente.

ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE CIVIL
Arquivo Público
Rua Sá e Albuquerque, s/n, Jaraguá - Maceió - AL - CEP 57022-180
Fone (82) 3315-7879 - CNPJ: 12.200.267/0001-01

4.4 - São critérios para desclassificação:
a) a ausência de documentos e erros no preenchimento da ficha de inscrição;
b) existência de indicativos e/ou formas de identificação do autor no material apresentado;
c) inexistência de fontes do APA na pesquisa;
d) divulgação do material inscrito em redes sociais.
4.5 - Caberá à Comissão Julgadora, a partir do resultado dos pareceristas, selecionar os contemplados para
publicação obedecendo ordem de classificação a partir das notas atribuídas. Existirá também, caso seja
decidido pela Comissão, a indicação de Menção Honrosa para outros trabalhos.
5. Cronograma
ATIVIDADE
Inscrições
Homologação
Período de Análise
Resultado
Premiação

DATA
01 de junho até 29 de julho de 2018
17 de agosto de 2018
27 de agosto a 17 de outubro de 2018
01 de novembro de 2018
07 de janeiro de 2019

6. Resultado
O resultado será apresentado no dia 01 de novembro de 2018, em sessão pública, no Chá de Memória.
O mesmo será encaminhado para publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas e na página do Arquivo
Público de Alagoas: www.arquivopublico.al.gov.br
7. Premiação
1 - O prêmio será a publicação das monografias classificadas em primeiro e segundo lugar;
2 - Cada edição terá 500 exemplares, dos quais, 10% da tiragem serão do autor e o demais de propriedade do
Arquivo Público de Alagoas.
3 - O Arquivo Público de Alagoas será o Editor da obra, e, caso seja necessário serão feitas novas
reimpressões, prevalecendo a percentagem estabelecida entre autor e Arquivo Público de Alagoas no
presente edital.
4 - O Arquivo Público de Alagoas publicará o trabalho vencedor, através da Imprensa Oficial Graciliano
Ramos, com lançamento e entrega do prêmio em janeiro de 2019.
8. Disposições Gerais
1 - As inscrições não homologadas e que não forem classificadas deverão ser retiradas pelos autores no
prazo máximo de 60 dias após o resultado do concurso no Diário Oficial do Estado de Alagoas. Encerrado o
prazo, o Arquivo Público de Alagoas decidirá o destino de todo material.
2 - Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora do Concurso.
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Maceió, 17 de maio de 2018
Franklin Adriano de Barros
Secretário-chefe do Gabinete Civil
Enio Lins de Oliveira
Secretário de Comunicação – Comissão Bicentenário
Fábio Guedes Gomes
Diretor-Presidente da FAPEAL
Wilma Maria Nóbrega Lima
Superintendente Arquivo Público de Alagoas
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SUGESTÃO DE PROFISSIONAIS QUE IRÃO COMPOR
A COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO:

WILMA MARIA NÓBREGA LIMA – Presidente
Superintendente do Arquivo Público de Alagoas

Maria Stela Torres Lameiras
Professora da FALE-UFAL – SIAPE 1121299

GRECIENE LOPES DOS SANTOS MACIEL
Doutora em Educação – IPHAN – MAT. 1019893

SHEILA DIAB MALUF
Diretora da DITEAL – MAT. 3808

SUPLENTES:
LIDIA BAUMGARTEN
Professora/-UFAL – SIAPE 1019893
LEOPOLDO FELIPE MEDEIROS NOVAES -Historiador.Publicitário. Especialista em Marketing
Bolsista FAPEAL/PDPP-GC/FAPEAL
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ANEXO I
II Concurso de Monografias do Arquivo Público de Alagoas - APA
FICHA DE INSCRIÇÃO
1. Autor: _______________________________________________________________________________
2. Endereço: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. RG: _________________________________________________________________________________
4. CPF: ________________________________________________________________________________
5. Telefone: ____________________________________________________________________________
6. E-mail: ______________________________________________________________________________
7. Instituição de Ensino onde foi defendida e aprovada a monografia: ___________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Documentação do APA usada: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Título da obra: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Área(s) do conhecimento ou assunto principal do livro: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. Origem (indicar o percurso de pesquisa, discussão ou aprimoramento que deu origem à obra):
( ) Resultado de Projeto de Pesquisa
( ) Trabalho de Conclusão de Curso
( ) Projetos Particulares
( ) Outros
(_____________________________________________________________________________________).

Data: ________________________, ___/___/______.

___________________________________________
Assinatura
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ANEXO II
II Concurso de Monografias do Arquivo Público de Alagoas - APA
Planilha de avaliação
Título da Obra
Item
A

Descrição
Relevância: A obra apresenta contribuição
científica para área de conhecimento?

Justificativa:

B

Contribuição na divulgação: A obra
apresenta fontes do acervo, contendo uso
adequado e coerente das mesmas?

Justificativa:

C

Originalidade: A obra apresenta uma
abordagem coerente do tema, dialogando
com bibliografia pertinente e atualizada,
contribuindo de forma original para área de
estudo em que se enquadra?

Justificativa:

D

Justificativa:

Coerência e Organização: A obra apresenta
coerência na sua estrutura, com capítulos
bem organizados? Na abordagem do tema
tem clareza, objetividade, uso correto de
conceitos e metodologia?

Nota
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E

Apresentação: A obra atende aos critérios
da ABNT, sem erros de formatação?

Justificativa:

Nota Final
Considerações Gerais: Aqui o parecerista deverá fazer suas considerações acerca da obra
analisada, atendo-se ao que foi proposto e apresentado pelo candidato. Em caso de
sugestões, as mesmas devem ser restritas ao tema e apresentar indicações bibliográficas
que possam contribuir para o preenchimento das lacunas existentes. Caso existam, os erros
encontrados na obra devem ser listados abaixo, com indicação de página e/ou capítulo.

Indicado para
Menção Honrosa
Conclusão:

( ) Sim

( ) Não

( ) Aprovado

( ) Reprovado

