VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL ANTROPOLOGIA EM FOCO – 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2017
O FAZER ANTROPOLÓGICO COMO FORMA DE RESISTÊNCIA
Normas para submissão de Resumos e Trabalhos Completos – Comunicações Coordenadas
Normas Gerais
 É aceita a submissão de trabalhos em duas modalidades: (1) Pôster; (2) Comunicação
Oral (MODALIDADE RESTRITA A DISCENTES DO PPGA/UFPA).
 Período para submissão dos resumos (Pôster e Comunicação Oral): de 03 a 16 de
outubro de 2017 (até as 23h59 do último dia), para o e-mail
antropologiaemfoco6@gmail.com
 O proponente deve encaminhar: 1) a FICHA DE SUBMISSÃO (em anexo); e 2) o
RESUMO do trabalho a ser apresentado.
 Os/As discentes do PPGA podem inscrever uma comunicação oral ou um pôster. Ao
público externo ao PPGA será permitida inscrição apenas na modalidade pôster.
 Os/As proponentes dos pôsteres devem estar disponíveis, nos intervalos da
programação do evento, para discutir seus trabalhos com o público. Os participantes
na modalidade “Comunicação Oral” terão 15 minutos para a exposição do trabalho
durante as sessões de comunicações coordenadas.
 As sessões de comunicações orais serão organizadas por tema.
 Entre 17 e 19 de outubro o Comitê Científico fará a avaliação dos trabalhos,
aceitando-os ou não para apresentação no formato proposto. Aquelas comunicações
não aceitas poderão ser transformadas em pôster.
 Os proponentes de comunicação oral deverão enviar o trabalho completo, até o dia
30 de novembro, a ser selecionado para publicação em edição especial da
Amazônica – Revista de Antropologia ou em livro.
Pôsteres
 Os resumos dos pôsteres devem ter entre 100 e 150 palavras, apresentando:
introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão.
 O pôster deverá ser confeccionado pelos autores apenas se o resumo submetido
obtiver o parecer de aceite para apresentação. Caso aceito, o pôster deve ser
entregue no ato do credenciamento do evento.

 É obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão para pendurar.
Dimensões do pôster: 0,9 x 1 m.
 Deverá constar do pôster: a) título idêntico ao do resumo aceito; b) nomes e
instituições dos autores; c) instituição de fomento, se houver; d) introdução,
métodos, resultados, discussão e conclusões.
 Título, nome do(s) autor (es), instituição, agência financiadora e e-mail.
 Os pôsteres podem conter imagens, tabelas e gráficos relativos à pesquisa.
Comunicação oral
Os trabalhos devem versar sobre as pesquisas desenvolvidas ou em desenvolvimento no
âmbito do PPGA (Mestrado e Doutorado).
Resumos
 Os resumos das comunicações orais devem ter entre 100 e 150 palavras,
apresentando: introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão.
 Título, nome do(s) autor(es), instituição, agência financiadora e e-mail.
Trabalhos completos
 Os textos deverão ter no máximo 25 páginas, incluindo a bibliografia.
 As normas para citação bibliográficas são as mesmas da Amazônica – Revista de
Antropologia, disponíveis em http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica.
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FICHA DE SUBMISSÃO DE RESUMO – COMUNICAÇÕES COORDENADAS
NOME COMPLETO:
______________________________________________________________________
NOME SOCIAL (se houver):
______________________________________________________________________
FILIAÇÃO INSTITUCIONAL:
______________________________________________________________________
CURSO (título do curso):
______________________________________________________________________
NÍVEL (graduação, especialização, mestrado ou doutorado):
______________________________________________________________________
VÍNCULO PROFISSIONAL:
______________________________________________________________________
E-MAIL:
______________________________________________________________________
TELEFONE:
______________________________________________________________________

