
 

EDITAL DE CHAMADA DE PROPOSTAS PARA GRUPOS DE TRABALHO DA 

XIII JORNADA DO PPGA-UFF 

 

A presente chamada tem por objetivo selecionar propostas de Grupos de           

Trabalho (GT’s) para a XIII JORNADA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO           

EM ANTROPOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE-      

PPGA/UFF, que se realizará entre os dias 11 e 14 de Novembro de 2019, com o tema                 

“Reflexões Antropológicas: Contribuições e desafios na construção de saberes”. 

 

I - Das Disposições deste Edital: 

 

1. Serão selecionados GT’s para trabalhos propostos por estudantes de graduação e            

pós-graduação, podendo ser selecionados, no máximo, 10 propostas de GT’s por           

categoria; 

 

2. Os GT’s devem ser coordenados por no mínimo 2 (duas) e no máximo 3 (três)                

pessoas; 

 

3. Somente os coordenadores podem enviar propostas de GT; 

 

4. Estudantes de graduação em antropologia, sociologia e áreas afins, poderão apresentar            

propostas de GT’s para receber trabalhos somente de estudantes de graduação; 

 

5. Estudantes de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado), da antropologia,          

sociologia e áreas afins, poderão apresentar propostas de GTs para receber trabalhos de             

pós-graduandos, mestres e doutores. 

 



6. Poderão submeter propostas estudantes e pesquisadores vinculados às instituições de           

Ensino Superior (IES); 

 

7. A seleção das propostas de GT’s será feita pela Comissão Científica da Comissão              

organizadora da XIII JORNADA DO PPGA-UFF, que observará, como critérios de           

avaliação:  

a) abrangência e pertinência da proposta;  

b) diversidade temática e institucional;  

c) respeito às normas e regras deste edital. 

 

II - Dos prazos e requisitos: 

 

8. As propostas de GT’s devem seguir as seguintes estrutura: 

– Título: até 200 caracteres, contabilizando os espaços 

– Resumo: até 2.500 caracteres, contabilizando os espaços 

– De 3 a 5 palavras-chaves; 

 

9. As propostas de GTs devem ser submetidas entre os dias 28 de junho e 22 de julho de                   

2019; 

 

10. A divulgação dos GT’s aprovados será feita em 29 de julho de 2019; 

 
 
11. Os coordenadores dos GT’s devem encaminhar a proposta somente através do            

sistema de cadastro de inscrição, conforme orientado no site e redes sociais do evento; 

 

12. Os GT’s ocorrerão em no máximo duas sessões cada, em dois dias diferentes, com no                

máximo 10 (dez) apresentações orais em cada, conformando um máximo de 20 (vinte)             

apresentações por GT; 

 

13. As sessões dos GT’s deverão ser acompanhadas sempre por pelo menos um/a             

coordenador/a, que será o/a debatedor/a dos trabalhos, podendo variar de coordenador           



em cada sessão; 

 

14. Caberá unicamente aos coordenadores de GT a seleção dos trabalhos a serem             

apresentados; 

 

15. Os coordenadores serão os debatedores das sessões, mas, caso queiram, podem            

convidar outros pesquisadores e/ou estudantes, sendo de sua responsabilidade o contato,           

seleção e viabilidade. Sugere-se que os debatedores dos GT’s de pós-graduação a serem             

convidados tenham doutorado como titularidade mínima; e os debatedores dos GT’s de            

graduação a serem convidados sejam estudantes de pós-graduação, mestrandos e          

doutorandos; 

 

15.1. Ressalta-se que as titulações mínimas apontadas acima em relação aos debatedores            

que porventura sejam convidados pelos coordenadores não configuram uma         

obrigatoriedade, sendo apenas sugestões. 

 

16. Cronograma: 

 

Data Atividade 
28/06/19 Lançamento do Edital 
de 28/06/19 à 22/07/19 Prazo para submissão 
29/07/19 Divulgação dos resultados 
 
17. As inscrições de GT’s serão realizadas exclusivamente através do formulário           

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_v4cGWZ7MAoWGQGcfex3_FCOlo3-d8pBUfG

XAx4f3KQFpZg/viewform); 

 

18. Os coordenadores somente poderão submeter 1 (uma) proposta de GT;  

 

19. Caberá à Comissão Científica a deliberação sobre casos omissos neste edital; 

 

III - Do Financiamento: 

20. A Comissão Organizadora solicitará verbas para agências de fomento, porém, como os             



recursos estão muito escassos, não há como garantir o financiamento integral ou mesmo             

parcial de passagens e/ou diárias de todos(as) os(as) conferencistas, participantes de mesas            

redondas e coordenadores(as) de GT’s. Espera-se, no mínimo, ser possível financiar           

parcialmente aqueles(as) que não contarem com outras fontes de recursos. 

 

21 Caberá aos(às) que apresentarem trabalhos em GT’s buscar financiamento. 
 

 

 

 

Niterói, 26 de junho de 2019. 

 

Comissão Organizadora da XIII Jornada do PPGA-UFF 


