
 

 

II SIMPANTRO 
(Simpósio de Antropologia da UFPI) 

A ética na pesquisa antropológica: entre 
a regulamentação e a prática 

13 a 15 de junho de 2018, Teresina, Piauí, Brasil 
 

PRIMEIRA CIRCULAR 

 
Convocatória para a apresentação de propostas de Grupo de 
Trabalho 
 
Entre os dias 13 e 15 de junho de 2018 acontecerá em Teresina (PI), 
Brasil, no campus Ministro Petrônio Portela - UFPI, o II SIMPANTRO 
(Simpósio de Antropologia), com o tema Ética na pesquisa antropo-
lógica: entre a regulamentação e a prática.  
O Simpósio será organizado pelo Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI), que convida 
a comunidade acadêmica a apresentar suas propostas de trabalho, 
como disposto a seguir. 
 
Resumo do cronograma para submissão de propostas de/para 
Grupos de Trabalho 
  - Envio de propostas para a realização de Grupos de Trabalho 

de 02/02/2018 até 02/03/2018 
  - Publicação dos Gt’s aprovados 15/03/2018  
  - Inscrição e envio de propostas de trabalho nos GTs 

programados de 15/03/2018 ao 27/04/2018 
  - Divulgação da programação geral dos GT’s   15/05/2018 
  - Prazo final para envio da íntegra dos trabalhos aceitos  

10/06/2018 
 
1) Normas para a apresentação de propostas de Grupos de 
Trabalho (GTs) 
Os GTs devem possuir dois coordenadores, com no mínimo título de 
mestre (ambos). Os GTs ocorrerão em três (3) sessões, com o 
máximo de seis (6) apresentações orais por sessão, não 
ultrapassando o total de 18 trabalhos por GT. Em cada GT poderão 
ser igualmente selecionados até 3 trabalhos para serem 
apresentados em formato de painéis, perfazendo um painel por 



 

 

sessão. A critério dos coordenadores, poderão ser previstos 
debatedores na programação. As propostas serão avaliadas pela 
comissão científica, que poderá recomendar agrupamentos por 
afinidade temática após prévia consulta aos coordenadores. 
 
As propostas de GTs devem conter: 
- Nomes dos proponentes 
- Instituição de pertencimento 
- Titulação 
- Resumo expandido até 900 palavras 
 
Envio para o email simpantro@gmail.com com o seguinte "assunto": 
[PROPOSTA GT - SOBRENOME DOS PROPONENTES]       ex: 
[PROPOSTA GT - Boas e Malinowski] 
 
2) OBSERVAÇÕES GERAIS 
a) FINANCIAMENTO: todos os proponentes de GTs residentes fora 
de Teresina devem procurar fontes alternativas ou recursos próprios 
para a viabilização de suas viagens. 
b) "PAPERS": Todos os participantes com trabalho aceito deverão 
encaminhar para a organização do Simpósio, até o dia 10/06/2018, a 
versão integral de suas apresentações, a fim de compor os anais do 
evento. 
Em breve, será disponibilizado website do II SIMPANTRO, onde mais 
informações serão divulgadas. 
 
 
Comissão organizadora - Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social – Universidade Federal do Piauí. 
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