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VI REUNIÃO DE ANTROPOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL 

 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE RESUMOS E TRABALHOS COMPLETOS DA VI 

REUNIÃO DE ANTROPOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL/UFMS 

 

Por acreditarmos que Mato Grosso do Sul é uma região fértil para a prática das Ciências 

Sociais, dentre elas, particularmente da Antropologia (questões colocadas pela situação 

de fronteira, migrações, povos indígenas, conflitos sociais, dentre outros), a COMISSÃO 

DE ORGANIZAÇÃO da RAMS, torna pública a abertura de inscrições e estabelece 

normas relativas à participação na VI REUNIÃO  DE ANTROPOLOGIA DE MATO 

GROSSO DO SUL – Povos tradicionais na contemporaneidade: cosmologias e 

territórios, que será realizado no período de 05 a 08 de abril de 2017 na Universidade 

Federal de Mato grosso do Sul – UFMS, na cidade de Campo Grande/MS. 

 

1. OBJETIVO GERAL 

Promover a Reunião da Antropologia (antropólogos que atuam no Estado de Mato Grosso 

do Sul e demais profissionais das áreas afins), com vistas a partilhar a prática, refletir 

sobre a história da antropologia nesta região, assim como as perspectivas de futuro e 

organização deste seguimento. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Refletir e aprofundar a temática do evento deste ano: Povos Tradicionais na 

contemporaneidade – cosmologias e fronteiras; 

2.2. Partilhar e conhecer a diversidade das práticas antropológicas levadas a cabo pelos 

profissionais desta área, seja no ensino, pesquisa ou extensão, assim como em outros 

organismos da sociedade civil; 

2.3. Debater sobre as perspectivas da prática do/a antropólogo/a nesta região e as 

possibilidades de organização deste seguimento. 

2.4. Abrir espaços para os/as jovens antropólogos/as de Mato Grosso do Sul, para iniciar 

o protagonismo da profissão nesta região do país. 

 

3.  PÚBLICO-ALVO 

O público alvo inicialmente são os próprios antropólogos e antropólogas em atuação no 

Estado de Mato Grosso do Sul, assim como os mestrandos/as em antropologia e áreas 

afins; também fazem parte deste público alvo os profissionais de áreas afins à 

antropologia, como a História, a Arqueologia, a Pedagogia, a Sociologia, entre outras; 

os/as acadêmicos/as do curso de Ciências Sociais e demais cursos afins à temática 

também serão convidados/as. 

 

4. DAS NORMAS ESTRUTURAIS QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA A 

SUBMISSÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS 

4.1. Os trabalhos devem ser inéditos. 

4.2. Os trabalhos devem estar vinculados ao desenvolvimento de pesquisa, indicando o 

Grupo Temático (Anexo I). 

4.3. Para a submissão de trabalhos é obrigatória a inscrição no evento, depósito da 

inscrição e envio do comprovante para o e-mail do evento, em caso de não aprovação 

do trabalho, os valores não serão devolvidos. 

4.4. Os RESUMOS devem obedecer aos seguintes requisitos: 

4.4.1. Seguir às normas da ABNT - arquivo em PDF deverá ser na língua portuguesa e 

possuir no máximo 2000 caracteres, fonte New Times Roman, tamanho 12, espaço 

1, contendo de 3 a 5 palavras-chave. 

4.4.2. Enviar o RESUMO na data estipulada. 
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4.5. Os TRABALHOS COMPLETOS devem obedecer aos seguintes requisitos: 

4.5.1. Enviar o TRABALHO COMPLETO na data estipulada (não serão aceitos após a 

data limite). 

4.5.2. O arquivo em PDF deverá ser na língua portuguesa e possuir no mínimo 10 e no 

máximo 15 laudas em folha A4, posição vertical; 

4.5.3. O arquivo em formato PDF deve conter as informações do trabalho a partir de sua 

introdução, incluindo objetivos, metodologias, desenvolvimento da pesquisa, 

conclusões e referenciais. 

4.5.4. Fonte “New Times Roman”; corpo 12; alinhamento justificado; espaçamento 1,5 

entre linhas; parágrafo de 1,5 cm; margens superior e inferior 2,5 cm, esquerda e 

direita 3 cm; 

4.5.5. Os textos devem ter uma problemática anunciada, desenvolvida e considerações 

finais, citando apenas as referências utilizadas no texto, seguindo as normas da 

ABNT em vigor. 

4.5.6. As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2002) devem 

obedecer às regras da ABNT. 

4.5.7. O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas pode ser 

autor-data ou número (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé somente 

explicativas (NBR 6022/2003). 

4.5.8. Conforme a NBR 6024/2003, os títulos, subtítulos e subtítulos devem ser 

alinhados à esquerda e conter um texto a eles relacionado, bem como constar 

numeração progressiva. 

 

4.6. Os Banners devem obedecer aos seguintes requisitos: 

4.6.1. Enviar o RESUMO na data estipulada. Seguir às normas da ABNT - arquivo em 

PDF deverá ser na língua portuguesa e possuir no máximo 2000 caracteres, fonte 

New Times Roman, tamanho 12, espaço 1, contendo de 3 a 5 palavras-chave.  

4.6.2. Devem estar vinculados ao desenvolvimento de pesquisa, indicando o Grupo 

Temático. 

4.6.3. Seguir o modelo apresentado no site “www.antropologiams.wixsite.com/rams” – 

aba Grupos de Trabalhos => Submissão de Trabalho; 

 

5. DOS AUTORES (AS) 

5.1. Serão admitidos trabalhos com, no máximo, 03 (três) autores; 
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5.2. Os trabalhos de acadêmicos do último ano de Graduação e/ou PIBIC apenas serão 

admitidos como ouvintes e apresentação de Banners se elaborados em co-autoria com 

seus orientadores; 

5.3. Graduados, Mestrando, Doutorando e Profissionais Docentes serão admitidos como 

ouvintes e como autores de trabalhos nos GTs; 

5.4. O autor (a) que efetuar a submissão do RESUMO é o responsável exclusivo por 

incluir o nome do(s) outro(s) autor(es), bem como pela definição da ordem de 

apresentação dos nomes; 

5.5. Após a submissão do RESUMO e do TRABALHO COMPLETO não serão aceitas 

inclusões de autores e a alteração da ordem; 

5.6. Os trabalhos serão selecionados com base na “avaliação acadêmica por pares” 

(parecer do Comitê Científico) e serão publicados em ANAIS no site. 

 

6. DA SUBMISSÃO DOS RESUMOS  

6.1. Os RESUMOS serão recebidos no período de até 25/03/2017, precisamente até às 23 

horas e 59 minutos; 

6.2. Os RESUMOS e os TRABALHOS COMPLETOS devem ser submetidos 

exclusivamente pelo e-mail antropologiams@gmail.com 

6.3. Para cada participante poderá enviar até 2 trabalhos como autor e mais 2 como co-

autor, desde que para grupos de trabalho distintos; 

6.4. O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras do evento 

explicitadas neste Edital e autoriza a publicação do(s) trabalho(s) nos anais do evento 

e demais meios de divulgação da VI RAMS, sendo responsável pelo conteúdo 

apresentado;  

6.5. Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação estipuladas 

pelo evento, os quais passarão por análise do Comitê Científico da VI RAMS. 

Aqueles que não atenderem às regras do presente edital terão seus trabalhos 

desclassificados. 

 

7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO RESUMOS 

7.1. Os RESUMOS submetidos serão avaliados pelo Comitê Científico da VI RAMS; 

7.2. O Comitê Científico da VI RAMS avaliará se os RESUMOS obedecem às exigências 

deste Edital. Caso não obedeça, o trabalho será desqualificado; 

7.3. A avaliação dos RESUMOS seguirá os seguintes itens: 

a) Atualidade, originalidade e relevância do tema. 

mailto:antropologiams@gmail.com


Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS 

Cidade Universitária – Campo Grande - MS 

Caixa Postal 549 CEP.: 79070-900 

b) Pertinência do título e qualidade do trabalho. 

d) Consistência teórica. 

e) Clareza, pertinência e consecução dos objetivos. 

f) Metodologia utilizada (adequação e qualidade). 

g) Análise de dados e resultados. 

h) Articulação teórica e metodológica da interpretação. 

i) Conclusões: fundamento, coerência e alcance. 

j) Qualidade da redação e organização do texto (clareza e objetividade). 

7.4. Serão deferidos os RESUMOS que não apresentarem estes critérios. 

 

8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO DOS RESUMOS 

8.1. A divulgação do resultado será até o dia 31 de março de 2017, por meio do site: 

antropologiams.wixsite.com/rams. 

8.2. Não será concedido prazo para recurso acerca da decisão final da banca avaliadora. 

8.3. A data limite para entrega do TEXTO COMPLETO para comunicação oral e 

BANNER em formato ABNT é até o dia 05 de abril de 2017. Será submetido 

somente pelo e-mail antropologiams@gmail.com (conforme Anexo II)  

 

9. DA APRESENTAÇÃO ORAL DOS TRABALHOS  

9.1. Os RESUMOS aprovados deverão ser apresentados nos Grupos de temáticos 

específicos aos quais foram submetidos.  

9.2. Cada Grupo de Temático terá no mínimo um coordenador que será responsável pela 

ordem de apresentação e moderação das discussões.  

9.3. Cada participante terá no máximo 15 (dez) minutos para apresentação do tema. Após, 

serão disponibilizados mais 10 (cinco) minutos para as orientações dos 

Coordenadores do GT e demais colocações dos outros participantes do GT.  

9.4. Será disponibilizado apenas projetor nas apresentações, quaisquer outros 

equipamentos multimídias (datashow, microcomputadores etc.) será a cargo do 

participante; 

9.5. O autor que não apresentar oralmente o trabalho não receberá o certificado de 

comunicação oral no evento. 

 

10. DA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO EVENTO 

10.1. Somente os TRABALHOS COMPLETOS apresentados oralmente no evento e 

enviados dentro do prazo, serão publicados nos Anais do VI RAMS; 
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10.2. Os Anais do evento serão disponibilizados apenas em formato eletrônico; 

10.3. Não será permitida a revisão, alteração ou substituição dos trabalhos pelo autor após 

a submissão, para fins de publicação nos anais; 

10.4. O conteúdo dos resumos publicados será de inteira responsabilidade dos autores. 

 

11. DAS INSCRIÇÕES NO EVENTO 

11.1. Para a apresentação dos trabalhos e participação como ouvinte, o pagamento da taxa 

de inscrição, no valor de R$20,00 (vinte reais) é obrigatória, exceto para os 

graduandos, mediante apresentação do histórico escolar (SISCAD/Sistema da 

instituição). 

11.2. A organização não realizará reembolso de pagamentos efetuados ou transferência 

para terceiros de importância paga pela inscrição. 

11.3. Qualquer pessoa devidamente inscrita poderá participar do evento na modalidade 

de ouvinte. Neste caso, receberá o certificado de participante, desde que compareça 

a pelo menos 75% do evento. 

11.4. Os certificados e declarações serão fornecidas pelo sistema do e-mail da VI RAMS. 

11.5. A taxa de inscrição de R$20,00 (vinte reais) deverá ser paga exclusivamente através 

de deposito identificado na conta disponibilizada no site da VI RAMS, na aba 

inscrição. Para efetivação do pagamento da inscrição seguir os seguintes passo: 

11.5.1. Preencha os dados do formulário de inscrição e enviar inscrição; 

11.5.2. Efetue o pagamento e envie uma cópia para o e-mail: 

antropologiams@gmail.com 

11.5.3. Guarde o comprovante e apresente no credenciamento; 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES  

12.1. Caso seja identificada antes, durante ou após o evento a não observância das 

disposições contidas no presente edital, os trabalhos submetidos serão excluídos, 

inclusive da publicação. Nesse caso, não haverá a devolução de qualquer valor 

referente ao pagamento da inscrição no evento. Também não será expedido 

qualquer tipo de certificado e/ou declaração.  

12.2. A organização não se responsabilizará por eventuais falhas de tecnologia 

decorrentes de conexões com a internet ou congestionamento de dados ocasionados 

por número excessivo de acessos simultâneos nos últimos dias válidos para a 

submissão de trabalho.  

12.3. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de dirimir discricionariamente as 

questões relativas a eventuais divergências de interpretação ou aplicação, erros, 

redundâncias ou omissões deste Edital.  
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12.4. É de total responsabilidade dos autores a adequação às regras estipuladas neste 

Edital, bem como o acompanhamento das notificações da organização do evento 

enviada por e-mail e disponibilizadas via site sobre programação, datas, horários e 

locais.  

12.5. Alterações nas datas podem ser realizadas na sequência através do site 

“www.antropologiams.wixsite.com/rams” 

12.6. Todas as comunicações referentes ao evento, bem como o presente edital deverão 

ser realizadas exclusivamente através do e-mail: antropologiams@gmail.com 

 

13. CLAUSULA DE RESERVA  

Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora – VI RAMS. 

 

 

 

Campo Grande, 16 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

Antonio Hilario Aguilera Urquiza 

Guilherme Passamani 

Levi Marques Pereira 

Coordenadores Gerais da VI RAMS 
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ANEXO I 

GTS (GRUPOS TEMÁTICOS) – TEMÁTICAS VARIADAS 

 

1. Religião, espiritualidade, mitologia e ritual 

2. Práticas de Arqueologia em Mato Grosso do Sul 

3. Gênero, corpo e saúde 

4. Cidade e campo, comércio, turismo, lazer e áreas de fronteira 

5. Educação escolar indígena e diversidade étnica 

6. Territorialidade, mobilidade indígena e conflito 

7. Organizações políticas e associativismo étnico 

8. Infância e socialidade em contexto indígena 

9. Áreas e comunidades quilombolas em Mato Grosso do Sul 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA 

  

20/01/2017 até 03/04/2017 Inscrição pelo site: 

 www.antropologiams.wixsite.com/rams 

Até 25/03/2017 Submissão de resumos (comunicação oral e 

banner) – somente pelo e-mail: 

 antropologiams@gmail.com 

31/03/2017 Publicação da avaliação dos resumos aceitos 

pelo site:  

 www.antropologiams.wixsite.com/rams 

A partir de 01/04/2017 Envio das cartas de aceite 

05/04/2017 Data limite para entrega do texto completo para 

comunicação oral e banner em formato ABNT 

– somente pelo e-mail: 

 antropologiams@gmail.com 

05 a 08/04/2017 VI RAMS 

05/04/2017 As inscrições como ouvinte poderão ser feitas 

no primeiro dia do evento com a comissão de 

credenciamento 
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ANEXO III 

OFICINAS – temáticas variadas (2h e 30min de duração) 

 

1. Discussões histórico-antropológicas sobre gênero 

2. Temas de Antropologia Urbana 

3. Escritos antropológicos sobre religiões afro-brasileiras 

4. Temas de Saúde indígena 

5. Antropologia e Meio Ambiente 

6. Antropologia e perspectivismo indígena 

7. Diálogo entre Antropologia e militância política 

8. Criança indígena em situação de acampamento/retomada 

9. Comunidades quilombolas em Mato Grosso do Sul 


