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Of. Circular – 03/2015 - BIOgraph  

 
Cuiabá, 10 de novembro de 2015. 

 
Caro(a)s Colegas, 
 

 

A Diretoria da BIOgraph, em parceria com o Programa de Pós-graduação em 
Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), realizarão no período de 17 
a 20 de julho de 2016, no campus da UFMT, o VII Congresso Internacional de Pesquisa 
(Auto)biográfica (CIPA), como deliberação da Assembleia no VI CIPA, ocorrida no Rio de 
Janeiro, em novembro de 2014. 

Informamos que a Diretoria tem desenvolvido diferentes ações, tais como: a 
contratação de empresa de TI para o desenvolvimento de um sistema próprio para 
gerenciamento acadêmico-financeiro para inscrições e submissão de trabalhos para os 
próximos CIPA; atualização do site da BIOgraph (www.biograph.org.br), com a 
possibilidade de disponibilizar informações sobre as edições anteriores dos CIPAs; 
planejamento com a Comissão de Publicação para organização da Revista eletrônica da 
BIOgraph, enquanto periódico especializado necessário à consolidação da pesquisa 
(auto)biográfica e a organização em parceria com a Comissão Organizadora do VII CIPA. 

Para o planejamento do VII CIPA a Diretoria da Associação em articulação 
com a Comissão Organizadora e Local realizaram dois Encontros Intermediário, o 

primeiro nos dias 07 e 08 de maio de 2015, em Cuiabá (UFMT) e o segundo nos dias 27 e 
28 de agosto de 2015, em São Paulo - FEUSP, contando com a participação da 
diretoria, representantes regionais, comissão organizadora e local. 

O VII CIPA toma como tema central ‘Narrativas (auto)biográfica: 
conhecimentos, experiências e sentidos’, ao prolongar investimentos  e ampliar redes 
de pesquisa, como ocorrido nas edições anteriores, busca valorizar o exame atento das 
narrativas (auto)biográficas como portadoras de saberes, práticas e significações. Ao unir 
os três verbos que remetem às ideias centrais da proposta do encontro quer-se impelir a 
reflexão, na perspectiva de combinações que permitam perguntar-se sobre a natureza 
dos conhecimentos advindos das narrativas, sobre as conexões entre as diversas 
modalidades de conhecimentos que se narra e que se vive. 

As inscrições para submissão de trabalho são previstas nas seguintes 
modalidades: Simpósios Temáticos; Comunicações; Sessão de Conversas e Pôster. Para 
efetivação da inscrição (submissão de resumo) e posterior a avaliação, submissão do 
texto completo, é necessário a vinculação na condição de sócio quite com a anuidade de 
2015/2016, através do sistema BIOgraph, desenvolvido pela Verkn Consultoria e 
Pesquisa LTDA.  

Para ter acesso a área do Associado, observar orientações no link  Associe-
se, no site da BIOgraph www.biograph.org.br bem como no link Inscrições no site do VII 
CIPA www.viicipa.com.br  

Para os associados que pagaram a anuidade de 2014 através do processo de 
inscrição para o VI CIPA, mediante o preenchimento de cadastro no site no sistema da 
ITarget, informamos que utilizaremos os dados cadastrados quando da sua inscrição para 
o VI CIPA e também os dados cadastrados dos associados no site da BIOgraph 
www.biogrpah.org.br para viabilizar comunicações entre a Diretoria, a Comissão 

http://www.biograph.org.br/
http://www.biograph.org.br/
http://www.viicipa.com.br/
http://www.biogrpah.org.br/
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Organizadora do VII CIPA e os associados. Tal ação possibilitou a realização de um pré-
cadastro dos associados com os dados disponibilizados nos cadastros existentes. 

Para atualizar seu cadastro, orientamos acessar o link do sistema para 
realizar a recuperação da senha, quando da sua inscrição no VI CIPA. Solicitamos 
atualizar os dados cadastrais, efetivar o pagamento da anuidade, mediante geração de 
boleto bancário na área de associado, para que possa realizar a submissão de trabalho 
para o VII CIPA. 

Ao acessar o link Esqueceu sua senha? no sistema da BIOgraph, você 
receberá o seguinte e-mail:  

 

De: biograph@biograh.org.br 
Para: o e-mail que foi cadastrado na sua inscrição para o VI CIPA 
Alguém fez um pedido para troca de senha da sua conta no sistema da 
Biograph. 
Trocar Senha 
Se não foi você que fez esse pedido, favor desconsiderar esse e-mail. 
Sua senha não será trocada enquanto você não acessar o link acima. 

 
 
Para acessar o sistema (módulo do associado e de submissão), 

encaminhamos as seguintes orientações: 

 
1. Acessar o endereço sistema.biograph.org.br 
2. Clicar no link para recuperação de senha: “Esqueceu sua Senha?” 
3. Colocar seu e-mail no campo 
4. Verificar o recebimento do e-mail  
5. Acessar o link indicado no e-mail para criar a nova senha 
6. Acessar normalmente o sistema com o e-mail e a nova senha criada 
 
Destacamos ainda que serão utilizados três procedimentos para o pagamento 

da anuidade 2015 e processo de inscrição para o VII CIPA, a saber: 
a) Para os sócios já cadastrados no site da BIOgraph, e quites com a anuidade, basta 
acessar o sistema com seu CPF e senha que será enviada através do seu e-mail 
cadastrado no formulário de associado e/ou os dados cadastrados no sistema da ITarget, 
quando da realização do CIPA anterior. Para isso, será necessário criar nova senha, 
conforme orientação acima; 
b) Para os sócios já cadastrados no site da BIOgraph, e não quites com a anuidade, 
basta acessar o sistema com seu e-mail cadastrado no formulário de associado e/ou os 
dados cadastrados no sistema da ITarget, quando da realização do CIPA anterior, para 
que possa criar nova senha e emitir o boleto bancário, para pagamento da anuidade, 
conforme categoria correspondente (Professor/Pesquisador; Estudante de Pós-graduação 
– obrigatório envio de comprovante; Estudante de graduação e Professores(as) da 
Educação Básica – necessário envio de comprovação através do módulo do associado, 
para emissão do boleto bancário e pagamento da anuidade 2015; 
c) Para os novos sócios (institucionais ou individuais), solicitamos o preenchimento do 
cadastro no site www.biograph.org.br, para emissão de boleto bancário na área do 
Associado (ASSOCIE-SE) ou no site do VI CIPA www.viicipa.com.br, conforme a 
categoria correspondente.  
 

http://sistema.biograph.org.br/
http://sistema.biograph.org.br/users/password/new
mailto:biograph@biograh.org.br
http://sistema.biograph.org.br/users/password/edit?reset_password_token=mmQrRg2um9kQ5-ekNw-G
http://sistema.biograph.org.br/
http://sistema.biograph.org.br/auth/users/password/new
http://www.biograph.org.br/
http://www.viicipa.com.br/
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Dúvidas relacionadas ao acesso ao sistema, as inscrições e submissão de 
resumos / textos completos deverão ser esclarecidas através dos e-mails: 
viicipaufmt@gmail.com; biographassociaco@gmail.com; biograph@biograph.org.br  

Na certeza de contar com a participação dos colegas e, consequentemente, 
para a ampliação de fecundos diálogos sobre a pesquisa (auto)biográfica, esperamos 
recebe-los em Cuiabá, em julho de 2016, para a realização de mais uma edição do CIPA. 

Agradecemos, antecipadamente, pela atenção e nos colocamos à disposição 
para eventuais esclarecimentos.  

Cordialmente, 

                                                                                    

                                           
Maria da Conceição Passeggi                      Filomena Maria de Arruda Monteiro 

      Diretoria BIOgraph                                       Comissão Organizadora VII CIPA 
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