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II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGIA AIBR
(Barcelona, de 6 a 9 Setembro de 2016)
CHAMADA PARA PROPOSTAS DE COMUNICAÇÕES E PAINÉIS
Novembro, 2015
Prezados e prezadas colegas,
Após da excelente recepção do Primeiro Congresso Internacional de Antropologia em Madrid, a
Associação AIBR, em conjunto com o grupo de pesquisa consolidado GRECS (Grup de Recerca Sobre
Exclusió i Control Socials) têm o prazer de convocar a todos e todas especialistas da disciplina para o
Segundo Congresso Internacional de Antropologia AIBR, a ser realizado entre 6 e 9 de Setembro de
2016 na maravilhosa cidade de Barcelona.
Através do site do Congresso está disponível a informação preliminar do evento, bem como a
regulamentação de envio de painéis e comunicações:
http://2016.aibr.org
O tema geral desta edição, «Identidade: Pontes, Limiares e Muros», recupera e põe em questão um
conceito clássico que doa continuidade às principais linhas de discussão da Antropologia, já abertas no
anterior Congresso em Madrid.
Estrutura e regulamentação dos painéis, comunicações e pôsteres:
1. Data. A data limite para o envio de propostas é até 28 de fevereiro de 2016.
2. Categorias. Suportam-se três tipos de propostas:
-Comunicações oráis: a duração de cada comunicação não deve exceder 15 minutos. Você
não pode enviar mais de duas submissões por participante.
-Audiovisuáis: a duração máxima será de 100 minutos. O Conselho Científico poderá exigir o
vídeo completo para a sua avaliação.
-Pôsteres.
3. Dados. Os dados exigidos para cada trabalho apresentado serão um título, um resumo
(máximo de 250 palavras), palavras-chave (5 máximo) e o tema mais apropriado a partir de
uma lista de opções. Não são permitidas as referências à autoria em estas áreas. O texto
completo dos trabalhos não será solicitado, mas apenas o resumo. Favor de cuidar o estilo,
ortografia, redação, vocabulário técnico e conteúdo, porque será esta a informação a aparecer
no programa e a qual avaliará o Conselho Científico.
4. Línguas. Cada trabalho poderá ser apresentado em uma das línguas oficiais do Congresso
(castelhano, catalão, português, inglês).
5. Painéis. As comunicações orais serão organizadas em painéis de um mínimo de 4 e um
máximo de 6 apresentações, com temas comuns. Cada painel terá um moderador,
encarregado de controlar os tempos de fala e dirigir a discusão após das apresentações. O
moderador pode por sua vez apresentar ou não uma das comunicações do painel. Os painéis
podem ser formados pela Comissão Organizadora do Congresso segundo o seu tema, ou
podem ser propostos pelos relatores. Cada relator irá indicar no formulário se a sua
comunicação é individual ou forma parte de um painel organizado com colegas (já deve saber
o título do painel e quem irá ser o moderador). Para facilitar a assistência, cada painel será
composto por comunicações de apenas uma única língua. Caso as 6 vagas de comunicação
não foram ocupadas, o moderador poderá escolher se quer permitir à Comissão Organizadora
preencher as lacunas com comunicações relacionadas.

6. Autoria. Não existe um número máximo de coautores para cada apresentação. Porém, apenas
uma pessoa poderá encarregar-se de apresentar o trabalho. Quaisquer coautores que
desejarem receber o seu certificado de apresentação, deverão também se registar para o
Congresso. Se o autor principal não puder participar no Congresso, em caso nenhum a
Comissão Organizadora nem outro componente do painel encargar-se-á de apresentar a sua
comunicação. Apenas um coautor corretamente registado para o Congresso poderá
apresentar um trabalho por vezes do autor principal.
7. Avaliação. Cada trabalho será avaliado por «duplo cego» pelo Conselho Científico, e, caso
houver empate, haverá umais uma tercera avaliação cega por outro membro diferente do
Conselho. Mal a resolução for comunicada, os interessados contarão com o prazo de un mês
para se registar para o Congresso. Após este período, serão removidos do programa aquelas
comunicações nas quais os relatores não tiverem pagado as taxas. No caso dos painéis
propostos, note que estes irão permanecer no programa apenas quando pelo menos 4
comunicações foram registadas.
8. Tema. Será considerada para avaliação a generalidade dos campos da disciplina: antropologia
aplicada, antropologia socio-cultural, antropologia linguística, antropologia biológica e
arqueologia.
NOTA: Esta regulamentação está sujeita a modificações por parte da comissão organizadora do
congresso e a Diretoria de AIBR.
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