
 
 

 

 

20 a 22 de setembro de 2016 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp 

 

 

Edital 001/2016  
 

A proposta de criação das Jornadas de Antropologia envolvendo os alunos do 

PPGAS/Unicamp surgiu a partir dos debates de uma comissão formada no ano de 2011, por 

docentes e discentes, que tinha como objetivo reformular a grade curricular dos cursos de 

mestrado e doutorado do Programa. A importância de tal evento reside na criação de um 

espaço de interlocução no qual seja possível o contato entre alunos/as, professores e suas 

pesquisas em andamento, facilitando o intercâmbio de ideias e a reflexão sobre problemas e 

questões antropológicas, sejam elas específicas ou transversais. O objetivo principal do 

evento é colocar estudantes em contato e possibilitar o acompanhamento de pesquisas em 

andamento.  

As Jornadas de Antropologia se constituem, portanto, em um momento de encontro, 

no qual as inquietações sobre formas de pensar e fazer antropologia possam ser colocadas 

em relação; é um lugar privilegiado de invenção de novas trilhas antropológicas por 

discentes, pesquisadores e docentes; assim como uma forma de produzir conhecimento 

compartilhado e coletivo. Em 2013, o evento foi renomeado como Jornadas de 

Antropologia John Monteiro em reconhecimento ao trabalho intelectual desenvolvido por 

este professor junto ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp.  

 

Sobre a inscrição de trabalhos na Jornada de Antropologia da Unicamp  
 

Poderão se inscrever no evento os estudantes de pós-graduação cujas pesquisas 

dialoguem com a Antropologia, seguindo os prazos detalhados adiante. A entrega dos 

trabalhos completos é condição para apresentação no evento. O certificado para os 

participantes na modalidade comunicação oral será disponibilizado no dia da apresentação. 

Maiores informações sobre as Jornadas de Antropologia estarão na página oficial do evento 

no Facebook (https://www.facebook.com/jornadasdeantropologia).  

 

Sessão de Graduandos  
 



Na tentativa de contribuir com uma experiência acadêmica mais horizontal essa sessão visa 

a oferecer às/aos estudantes de graduação uma oportunidade para apresentarem pesquisas 

que dialoguem com a antropologia. As apresentações serão comunicações orais de 10 a 15 

minutos em uma mesa específica.  

 

Sessão Fotográfica  
 

Convidamos também pesquisadores a submeter ensaios fotográficos que sejam pertinentes a 

temas antropológicos. Os ensaios fotográficos selecionados serão exibidos em painéis 

durante a programação das Jornadas de Antropologia.  

 

Sobre a entrega dos Resumos  
 

Os resumos dos trabalhos deverão ser encaminhados ao e-mail 

jornadasdeantropologia@gmail.com entre os dias 30 de abril e 31 maio de 2016. O 

resumo deverá conter até 20 linhas, em Times New Roman, 12, espaçamento simples, 

acompanhado de 3 a 5 palavras-chave. Pedimos também uma identificação com o nome e 

sobrenome do autor e do orientador, assim como do Programa de Pós-Graduação ao qual 

está vinculado. O arquivo com o resumo deverá ser entregue em formato .doc, 

nomeado da seguinte forma: SOBRENOME_nome do autor_resumo.  
Informamos ainda que tentaremos alocar todos os inscritos, mas, caso as inscrições 

excedam a disponibilidade das mesas, faremos uma seleção dando preferência aos alunos do 

PPGAS/Unicamp.  

 

Sobre a entrega dos trabalhos completos  
 

Os trabalhos completos deverão ser enviados ao e-mail 

jornadasdeantropologia@gmail.com até o dia 1 de agosto de 2016. Os trabalhos completos 

deverão seguir a formatação abaixo:  

- Folha tamanho A4;  

- Margens: superior 3 cm, inferior 3 cm, esquerda 3 cm, direita 3 cm;  

- Fonte: Times New Roman, tamanho 12;  

- Espaçamento entre linhas: 1,5;  

- Alinhamento: justificado;  

- Número de páginas: recomenda-se textos entre 10 e 20 páginas para pós-graduandos, e até 

10 páginas para graduandos, em ambos os casos excluindo bibliografia e anexos;  

- O arquivo deverá ser entregue em formato .pdf, nomeado da seguinte forma: 

SOBRENOME_nome do autor_trabalhocompleto.  

A confirmação da participação no evento depende do envio do trabalho completo no prazo 

estipulado.  

 

Sobre as Comunicações Orais  

 

Os participantes terão de 15 a 20 minutos para expor seus trabalhos no dia da apresentação. 

As mesas serão compostas por 3 a 4 trabalhos, os quais serão debatidos por um especialista 

no tema da mesa.  

 

Sobre a Sessão de Graduandos  
 

Os participantes terão de 10 a 15 minutos para expor seus trabalhos no dia da apresentação. 

A mesa será composta por 4 a 5 trabalhos, os quais serão debatidos por um especialista no 

tema da mesa.  



 

Sobre a Sessão Fotográfica  
 

Os ensaios fotográficos devem conter de 3 a 6 fotografias acompanhadas de um texto de 

apresentação indicando título, nome do autor, filiação institucional e, se for o caso, legendas 

correspondentes. Os envios dos ensaios fotográficos devem ser realizados por meio de 

endereço eletrônico jornadasdeantropologia@gmail.com não devendo exceder 5MB.  

Os autores dos ensaios fotográficos selecionados deverão encaminhar as fotografias 

impressas ampliadas nas dimensões 30 cm x 40 cm, com margem de fixação para os 

painéis. Postadas até o dia 1 de agosto de 2016, para um endereço que será divulgado 

posteriormente.  

 

Sobre os participantes ouvintes  
 

Os interessados em se inscrever como ouvintes nas Jornadas de Antropologia 2015 poderão 

fazer a inscrição nos dias do evento. A entrega de certificados para ouvintes será feita por e-

mail, após o evento, sob a condição de 75% de presença.  

 

Sobre as Acomodações dos/as Participantes 
Compreendendo as dificuldades contingentes de financiamento para a apresentação de 

trabalhos acadêmicos no Brasil, esta Comissão procurará disponibilizar acomodações para 

os/as participantes não residentes em Campinas, SP. Caso haja interesse, o/a participante 

deve sinalizá-lo no momento do envio do resumo. É importante ressaltar que a Comissão 

não garante acomodações para todos/as, mas se empenhará em fazê-lo. 

 

Considerações Gerais 
 

A estrutura das mesas e a disposição dos trabalhos serão apresentadas após o término da 

entrega dos resumos e estarão disponíveis na página das Jornadas de Antropologia.  

O PPGAS/Unicamp não disponibilizará aos expositores verbas para o deslocamento de sua 

cidade até o campus da Unicamp em Campinas, nem para a estadia no local do evento. 

Ressaltamos a importância de os interessados buscarem junto a suas universidades de 

origem auxílio financeiro para a participação no evento.  

Dúvidas e informações deverão ser enviadas exclusivamente ao endereço: 

jornadasdeantropologia@gmail.com  

 

Cronograma  
 

30 de abril a 31 de maio de 2016 – Envio dos Resumos + solicitação de 

acomodação. 

30 de abril a 31 de maio de 2016 – Envio dos Ensaios Fotográficos  

20 de junho de 2016 – Divulgação dos candidatos aprovados.  

1 de agosto de 2016 – Entrega dos Trabalhos Completos. 

1 de agosto de 2016 – Envio dos Ensaios Fotográficos aprovados para 

exibição.  

20 de setembro de 2016 – Conferência de Abertura. 

20 a 22 de setembro de 2016 – Realização do Evento.  


