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PRÊMIO ABA/FORD PARA INOVAÇÃO NO
ENSINO DE ANTROPOLOGIA

EDIÇÃO 2006

1. Dos objetivos

O concurso visa apoiar experiências inovadoras de ensino
de Antropologia, na graduação, formação continuada e pós-
graduação, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento
das práticas de ensino na área.

O principal objetivo do concurso é contribuir para a
produção de uma massa crítica de experiências inovadoras de
ensino tendo em vista o panorama produzido pelo aumento no
número de estudantes que chegam ao ensino superior nos
últimos cinco anos e que se concentram em cursos das áreas de
humanas nos quais a Antropologia é cadeira do ciclo básico e
do ciclo de formação profissional.

As recentes mudanças no sistema de ensino superior no
Brasil, com a duplicação das matrículas nos últimos anos,
tiveram como conseqüência um aumento da demanda por
cursos de pós-graduação na área. Assim sendo, o prêmio
também visa apoiar experiências de ensino nos cursos de pós-
graduação que vem enfrentando o dilema de atender à crescente
pressão por vagas com a manutenção da qualidade dos cursos.

Finalmente, o concurso tem como objetivo estimular
propostas que possam atender à demanda também crescente
por cursos de extensão universitária e educação continuada que
se apóiam no instrumental e na experiência da Antropologia.
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2. Das modalidades

O concurso contemplará três modalidades:

Modalidade (A): Apoio a projetos inovadores de disciplinas de
introdução à antropologia na graduação que visem dinamizar
a prática de ensino de antropologia. Serão privilegiados
projetos a serem realizados em instituições nas quais não haja
curso de pós-graduação em antropologia.

Parágrafo único - Estão excluídos desta modalidade projetos
de ensino de antropologia em cursos de graduação em Ciências
Sociais ou em suas áreas básicas (Antropologia, Sociologia,
Ciência Política).

Modalidade (B): Apoio a projetos de cursos de extensão, oficinas
e seminários para profissionais de diferentes campos de
conhecimento que desejam dialogar com a antropologia. Os
seguintes temas deverão ser contemplados: sexualidade, saúde
reprodutiva, gênero, direitos culturais, direitos humanos e
violências institucionais, interpessoais e relacionais.

Modalidade (C): Apoio a projetos para a criação de disciplinas
de Gênero e Sexualidade em programas de pós-graduação
(excluindo Programas de Pós-graduação em Antropologia e em
Ciências Sociais) e/ou inserção das temáticas em disciplina:
saúde reprodutiva, HIV/AIDS, aborto, diversidade sexual,
direitos culturais, direitos humanos, violências institucionais,
interpessoais e relacionais, que devem ser abordadas sob uma
perspectiva antropológica.

3. Dos prêmios

O concurso premiará seis projetos, cada um deles no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), assim distribuídos:
Módulo A – Três experiências inovadoras de ensino de
antropologia na graduação.
Módulo B – Dois projetos inovadores de cursos, oficinas,
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seminários de introdução à Antropologia para diferentes
campos profissionais.
Módulo C – Um projeto de disciplinas em cursos de pós-
graduação (excetuados cursos de pós-graduação em
Antropologia e Ciências Sociais) sobre as temáticas de
sexualidade, diversidade sexual, direitos reprodutivos e
gênero.

4. Dos itens financiados

Serão financiadas despesas com preparação de material
didático, aquisição de bibliografia para a biblioteca da
instituição, publicações, traduções de textos de apoio, passagens
e estada de professores convidados.

5. Dos concorrentes

O concurso é reservado a sócios da ABA em dia com a
associação.

6. Da documentação

Documentação geral para a apresentação de projetos
relativos a todos os módulos:
a) Ficha de inscrição do concurso disponível na página
www.antropologias.com.br.
b) Projeto da experiência de ensino a ser desenvolvida no
segundo semestre de 2006, segundo modelo do concurso
(máximo de cinco [05] páginas de texto corrido em Times New
Roman 12, espaço 1,5).
c) Currículo Lattes do candidato atualizado na página do CNPq
(não é preciso mandar cópia).

7. Do compromisso dos vencedores

Os premiados se comprometem a entregar, até 1° de março
de 2007, um relatório final da experiência em forma de artigo.
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8. Da inscrição

A inscrição poderá ser feita on-line ou por correio.
Inscrição on-line até às 24 horas 30 de abril de 2006 para o

seguinte endereço eletrônico: aba@abant.org.br. O candidato
deverá ter a confirmação do recebimento da documentação
através de um recibo enviado eletronicamente pelos
organizadores.

Inscrição por correio até 31 de abril de 2006, data de
postagem por Sedex.

Endereço para envio da correspondência/ Sedex

9. Do Julgamento

Será designada pela ABA comissão de avaliação do
concurso. Esta comissão será presidida pela presidência da
Comissão de Ensino da ABA e composta por antropólogos
vinculados a esta comissão.
Parágrafo Único. A comissão julgadora tem autonomia para
pronunciar a decisão final, podendo decidir pela não premiação
de alguma categoria, sendo sua decisão irrecorrível.

10. Das disposições gerais

A)Só serão divulgados os nomes dos vencedores do
concurso.

B) Os trabalhos que não se enquadram neste regulamento
serão desclassificados.

C) Os trabalhos desclassificados, não aprovados, assim
como os aprovados, não serão devolvidos.

Informações:
aba@abant.org.br
Tel: (48) 3331-8209
www.antropologias.com.br
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