
Edital de convocação para propostas de Grupos de Trabalho, Mesas Redondas, 

Fóruns Temáticos, Comunicações Coordenadas do II Encontro de Iniciação 

Científica Norte e Nordeste de Antropologia, Sessões Extramuros e Minicursos 

Local: Centro Universitário Tiradentes (UNIT) 

Período: 19 a 22 de julho de 2015 

1-  DISPOSIÇÕES  GERAIS: 

1.1-Este Edital estabelece as normas e procedimentos para seleção de propostas para 

a programação da V Reunião Equatorial de Antropologia (REA) e XIV Reunião de 

Antropólogos Norte e Nordeste (ABANNE). O evento será realizado pela Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL, em parceria com o Centro Universitário Tiradentes 

(UNIT). 

1.2-A Comissão Organizadora e a Comissão Científica do Evento serão responsáveis 

pela análise e decisão quanto às propostas de atividades a serem apresentadas para 

comporem a Programação Geral, prevista neste Edital. 

1.3 – Compreendem-se por atividades as ações voltadas para o diálogo e a troca de 

conhecimentos no campo antropológico, dotadas de metodologias específicas, 

geradoras de processos e produtos diferenciados que ampliem as relações 

interinstitucionais das instâncias acadêmicas participantes do evento. As atividades 

previstas neste Edital são: Mesas-Redondas; Fóruns Temáticos, Sessões Extramuros, 

Grupos de trabalho e Minicursos. 

1.4 – As propostas de atividades previstas serão encaminhas em conformidade com 

as especificações que constam no Item 2 deste Edital, atendendo às modalidades de 

apresentações que lhes são correspondentes e aos procedimentos de 

encaminhamentos que constam neste Edital e nos seus anexos. 

1.5- Compreendem-se por modalidades de apresentação as formas de exposição dos 

trabalhos submetidos para a realização das atividades previstas neste Edital. 

1.6 - Aos propositores dos Grupos de Trabalho caberá a análise e decisão quanto à 

aceitação dos trabalhos enviados para cada GT. 

1.7 - Além da garantida representação das universidades das regiões Norte e 

Nordeste em todas as atividades, sugere-se aos proponentes de atividades buscar 

envolver colegas de universidades estrangeiras, especialmente aquelas situadas na 

latitude do Equador, contemplando também a dimensão equatorial do evento. 

2    -  ATIVIDADES: 

 2.1-   Mesas-Redondas 

2.1.1-As Mesas-Redondas (MR) serão organizadas por um(a) coordenador(a) e 

contarão com a participação de no mínimo três (3) expositores e no máximo quatro (4). 

É facultado aos coordenadores designarem um (1) debatedor. Neste caso, a mesa-



redonda será composta por um (1) coordenador, um (1) debatedor e três (3) 

expositores. 

2.1.2-Recomenda-se que toda proposta contemple, no mínimo, duas diferentes 

unidades da federação, sendo pelo menos uma (1) do Norte-Nordeste; e duas 

instituições de ensino superior ou entidades científicas; ou, ainda, pesquisadores 

estrangeiros, vinculados a instituições de ensino superior ou outras entidades 

científicas, dando preferência a países que se situem na latitude do Equador. 

2.1.3-Não será permitida a participação de um(a) mesmo(a) pesquisador(a) em mais 

de uma mesa-redonda, a qualquer título. 

2.2-   Fóruns Temáticos 

2.2.1-Os Fóruns Temáticos (FT) serão atividades entre profissionais, em torno de uma 

determinada temática comum. Diferenciando-se da mesa-redonda, o fórum tem o 

objetivo de aprofundar um tema por mais de uma sessão (2 a 3 sessões). Serão 

organizados por até dois (2) coordenadores e poderão ter entre três (3) a quatro (4) 

expositores por sessão.  

2.2.2-Recomenda-se que toda proposta contemple, no mínimo, duas diferentes 

unidades da federação, sendo pelo menos uma (1) do Norte-Nordeste; e duas 

instituições de ensino superior ou entidades científicas; ou, ainda, pesquisadores 

estrangeiros, vinculados a instituições de ensino superior ou outras entidades 

científicas, dando preferência a países que se situem na latitude do Equador. 

2.2.3-Não será permitida a participação de um(a) mesmo(a) pesquisador (a) em mais 

de um fórum, a qualquer título. 

2.3-   Sessões Extramuros 

2.3.1-As Sessões Extramuros (EX), a exemplo de outras atividades que vêm sendo 

realizadas nas Reuniões da Associação Brasileira de Antropologia – ABA têm 

como objetivo refletir sobre a expansão do exercício profissional do antropólogo, para 

além das “fronteiras” da universidade. Cogita-se reunir antropólogos com este tipo de 

experiência profissional, oportunizando reflexões e debates acerca da problemática da 

inserção social dos antropólogos. 

2.3.2-Serão organizadas por até dois (2) coordenadores e poderão conter até três (3) 

sessões. Contarão com a participação de no mínimo três (3) expositores e no máximo 

quatro (4). É facultado aos coordenadores convidarem para compor as sessões, 

interlocutores de instituições públicas ou privadas, movimentos sociais ou 

comunidades.  

2.3.3-Não será permitida a participação de um(a) mesmo(a) pesquisador(a) em mais 

de uma sessão extramuros, a qualquer título. 

2.4-   Grupos de Trabalho 



2.4.1-Os Grupos de Trabalhos (GTs) serão organizados por até dois (2) 

coordenadores e contarão com a participação de expositores de trabalhos. É facultado 

aos coordenadores designarem um (1) debatedor por sessão. 

2.4.2-Os coordenadores do GT serão responsáveis pela seleção dos trabalhos 

inscritos e pela organização das sessões de trabalho do GT, que deverão ser em 

número de duas(2) ou três (3) sessões. Além de indicar o título das sessões, deverão 

informar a ordem de apresentação dos trabalhos. Cada sessão deverá ser composta 

por até sete (7) apresentações orais, totalizando vinte e uma (21) comunicações. 

2.4.3-Recomenda-se que toda proposta contemple, no mínimo, duas diferentes 

unidades da federação, sendo pelo menos uma (1) do Norte-Nordeste; e duas 

instituições de ensino superior ou entidades científicas; ou, ainda, pesquisadores 

estrangeiros, vinculados a instituições de ensino superior ou outras entidades 

científicas, dando preferência a países que se situem na latitude do Equador. 

2.4.4-Não será permitida a participação de um(a) mesmo(a) pesquisador (a) em mais 

de um grupo de trabalho, a qualquer título.  

2.5Minicursos 

2.5.1-Os Minicursos serão ministrados por até três (3) professores. Terão seis (6) 

horas-aula, distribuídas em sessões de duas horas por dia. O número mínimo de 

participantes inscritos para sua efetivação será de quinze (15) alunos. Para cada 

minicurso serão abertas trinta (30) vagas, que poderão ser ampliadas em comum 

acordo entre os proponentes e a Comissão Organizadora. 

2.5.2-Recomenda-se que toda proposta contemple, no mínimo, duas diferentes 

unidades da federação e duas instituições de ensino superior ou entidades científicas; 

ou, ainda, pesquisadores estrangeiros, vinculados a instituições de ensino superior ou 

outras entidades científicas, dando preferência a países que se situem na latitude do 

Equador. 

2.5.3-Não será permitida a participação de um(a) mesmo(a) ministrante em mais de 

um minicurso, a qualquer título. 

2.6 – Comunicações Coordenadas do II Encontro de Iniciação Científica Norte e 

Nordeste de Antropologia(CCIC) 

2.6.1- As Comunicações Coordenadasdo II Encontro de Iniciação Científica Norte e 

Nordeste de Antropologia visam oportunizar as apresentações orais de pesquisas, 

preferencialmente concluídas, realizadas por graduandos e graduados. Os grupos das 

CCIC serão organizados por até (2) dois coordenadores e contarão com a participação 

de expositores de trabalhos. 

2.6.2-Os coordenadores das CCIC serão responsáveis pela seleção dos trabalhos 

inscritos e pela organização das sessões, que deverão ser em número de uma (1) a 

duas(2). Além de indicar o título das sessões, deverão informar a ordem de 



apresentação dos trabalhos. Cada sessão deverá ser composta por até sete (7) 

apresentações orais, totalizando no máximo, quatorze (14) comunicações. 

2.6.3-Não será permitida a participação de um(a) mesmo(a) pesquisador (a) em mais 

de uma Comunicação Coordenada do II Encontro de Iniciação Científica Norte e 

Nordeste de Antropologia, a qualquer título. 

3  –  PRAZOS 

ATIVIDADES DATAS 

INSCRIÇÃO de propostas de Mesas-

Redondas, Fóruns Temáticos, Sessões 

Extramuros, Grupos de Trabalho e 

Minicursos 

17/11/2014 a 25/01/2015 

SELEÇÃO das propostas de Mesas-

Redondas, Fóruns Temáticos, Sessões 

Extramuros, Grupos de Trabalho e 

Minicursos 

25/01/2015 a 23/02/2015 

  

DIVULGAÇÃO das propostas 

selecionadas. 

24/02/2015 

INSCRIÇÃO de propostas de 

comunicações orais para os Grupos de 

Trabalho 

24/02/2015 a 21/03/2015 

SELEÇÃO das propostas de 

comunicações orais para os Grupos de 

Trabalho 

22/03/2015 a 16/04/2015 

DIVULGAÇÃO dos trabalhos aprovados 

nos GTs 

16/04/2015 

DIVULGAÇÃO da programação geral do 

evento 

16/05/2015 

PRAZO MÁXIMO para o envio dos 

trabalhos completos (somente aos que 

apresentarão Comunicação Oral), para 

serem incluídos nos anais 

16/06/2015 

 

4  -  COMO  ENVIAR  A  PROPOSTA 

4.1-Todas as propostas de atividades deverão ser apresentadas pelo site oficial do 

evento: www.reaabanne.com.br 

 Elas serão direcionadas automaticamente à comissão científica do evento que julgará 

se aceitará ou não as candidaturas mediante parecer. Cada proposta terá duas 

avaliações. Em caso de discordância será encaminhada para um terceiro avaliador, de 

acordo com a designação da comissão local. Quaisquer dificuldades, entrar em 

contato com: reaabannesecretaria@gmail.com 

4.2- As titulações mínimas exigidas para APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE 

ATIVIDADES: a) Mesas-Redondas: doutorado; b) Fóruns Temáticos: doutorado ou 

http://www.reaabanne.com.br/
mailto:reaabannesecretaria@gmail.com


doutorando; c) Sessões Extramuros: antropólogos com atuação reconhecida em sua 

área profissional; d) Grupos de Trabalho: doutorado; e) Minicursos: doutorado ou 

doutorando; g)Grupos de Trabalho do II Encontro de Iniciação Científica Norte e 

Nordeste de Antropologia: mestres e doutorandos; 

4.3-Seguindo tradicional indicação da Associação Brasileira de Antropologia – ABA, no 

processo de seleção das atividades terão prioridade as propostas apresentadas por 

sócios que estejam em dia com o pagamento da anuidade. 

4.4-Cada pesquisador(a) poderá enviar uma ÚNICA PROPOSTA de trabalho para um 

ÚNICO GT. É vedada a participação de um mesmo(a) autor(a) em mais de um grupo 

de trabalho. 

4.5- As normas para a formatação dos trabalhos serão apresentadas posteriormente. 

4.6 - As normas e os prazos para a submissão de trabalhos para a Mostra Livre de 

Filmes, Ensaios Fotográficos, Hipermídia e Etnografias Sonoras serão apresentadas 

posteriormente. 

5- FINANCIAMENTO: 

5.1-Sugere-se que os participantes das diversas atividades (Mesas- Redondas, Fóruns 

Temáticos, Sessões Extramuros, GTs e Minicursos) solicitem recursos de viagem às 

respectivas instituições em que atuam, bem como às Fundações de Pesquisa de seus 

Estados. 

6 - INSCRIÇÃO: 

6.1- A inscrição será feita mediante cadastro no site do evento e da efetivação do 

pagamento da taxa através de boleto bancário emitido pela MEP-Eventos e enviado 

por email.   

6.2 O pagamento da taxa de inscrição e o credenciamento são OBRIGATÓRIOS para 

todos os participantes do evento, inclusive aqueles que tiverem as propostas de 

atividades e trabalhos aceitos.  

6.3-A taxa de inscrição dá direito à participação em todas as atividades do evento. 

7 –  OUTRAS  INFORMAÇÕES 

7.1-Em caso de dúvidas e para demais comunicações, envie mensagem para a 

secretaria do evento: reaabannesecretaria@gmail.com 

7.2- Decisões e encaminhamentos não previstos nesse Edital serão divulgados 

através da página web do evento. 
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