UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
NITERÓI - RJ

CAntro
II COLÓQUIO DE MONOGRAFIAS EM ANTROPOLOGIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
O II Colóquio de Monografias é um evento acadêmico organizado pelo Centro
Acadêmico de Antropologia (CAntro) com o apoio do Departamento de Antropologia
(GAP) e da Coordenação de Graduação em Antropologia (GAO), do Instituto de Ciências
Humanas e Filosofia (ICHF), da Universidade Federal Fluminense (UFF) de Niterói. O
evento tem como intuito propor a integração entre pesquisadoras e pesquisadores que se
encontram em diferentes momentos de suas carreiras acadêmicas: desde estudantes de
graduação com prematuras propostas de trabalhos de conclusão de cursos, até pós
graduados e professores com pesquisas mais consolidadas ou mesmo referências na área.
Além disso, também é intenção do evento promover um espaço de apresentação de
trabalhos de estudantes de graduação, a fim de adquirirem maior experiência em eventos
acadêmicos e mais espaço para divulgação, discussão e construção de diálogos a respeito
de seus projetos e pesquisas.
Neste ano, entretanto, a organização deste evento exige ainda mais
responsabilidade. Por um lado, a realização de eventos acadêmicos, mais do que nunca,
deve visar os valores basilares das ciências ao mesmo tempo que repudia o produtivismo
irracional, e a ignorância ao fato irrefutável de que vivemos um momento no qual não há
saída isolada. Por outro, devemos admitir que não há, ainda nem de longe, políticas de
memória e oportunidades suficientes para, respeitosamente, tomarmos este momento
como tema e possibilidade de problematização intelectual e acadêmica. É nesse sentido
que defendemos que toda e qualquer medida que esta Universidade venha a tomar priorize
sempre a congregação, o congraçamento, a união e o respeito por nossas e nossos colegas
universitários, sejam docentes, estudantes, servidores. E é também nesse sentido que
acreditamos que somente a partir de nossa união e cooperação poderemos apresentar
respostas coerentes com a responsabilidade que nos é imposta neste momento. Ninguém
deve, mandatoriamente, assumir quaisquer ônus sozinha ou sozinho. Ninguém deve ficar
à deriva ou sem o apoio institucional que uma Universidade da envergadura da UFF pode
e deve solidariamente oferecer. Ninguém deve ser exposto a uma situação sanitária
insalubre a partir da pressão que determinados setores na política institucional tem feito
ao redor de todo o país para retorno das atividades presenciais.
Ou seja, é em consideração e respeito a essas questões, elencadas por colegas do
curso de graduação em Antropologia do ICHF/UFF, que lançamos o presente edital. Ele
tem intuito orientar as submissões de trabalho para o II Colóquio de Monografias em
Antropologia da UFF. O evento acontecerá durante os dias 21 a 23 de Setembro de 2020
e será realizado virtualmente.

1. OBJETIVOS GERAIS
1.1. Integração e diálogo entre pesquisadoras/res iniciantes e seniores;
1.2. Troca de conhecimento dentro de diferentes áreas de pesquisa das ciências
sociais;
1.3. Contribuir para o aperfeiçoamento de projetos de pesquisa de estudantes de
graduação e pós graduação;
1.4. Promover maior espaço de apresentação, divulgação e experiência acadêmica
para estudantes de graduação;
1.5. Apresentar projetos e resultados de pesquisa e suas contribuições para a
sociedades e Universidades.
2. SOBRE O EVENTO E INSCRIÇÕES
2.1. A presente edição será realizada online
2.2. As inscrições no evento deverão ser feitas unicamente pelo site do evento no link
https://doity.com.br/2coloquiodemonografiasuff
, a partir do qual serão
disponibilizados os links das salas virtuais que se referem a cada Grupo de
Trabalho.
2.3. Toda comunicação será feita única e exclusivamente por meio digitais (e-mail,
telefone e etc...), por tanto, preencha a inscrição com informações de contato que
sejam de seu frequente acesso.
2.4. Participantes que não se inscreverem pelo site, não terão acesso ao link das salas
virtuais que se referem a cada Grupo de Trabalho.
2.5. Poderão submeter trabalhos para o evento estudantes de qualquer período, de
graduação ou pós graduação, de qualquer instituição de ensino superior.
2.6. Serão aceitos trabalhos da área da Antropologia ou de outra áreas afins, com
amplo diálogo com a Antropologia.
2.7. Serão aceitos trabalhos que versem sobre experiências de produção monográfica
relativas ao período de graduação, seja ele em andamento ou já finalizado.
2.8. Poderão participar como ouvintes estudantes de qualquer curso de graduação
ou pós graduação de qualquer instituição de ensino superior do ensino básico,
bem como pessoas não ligadas a área acadêmica.
2.9. A participação no evento é gratuita em todas as suas modalidades.
2.10.
A Comissão Organizadora conta com total apoio da equipe técnica do
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) da UFF para garantir a
segurança durante este evento em todas as suas etapas.
3. FORMATO, MODALIDADES E SUBMISSÕES

3.1. Os trabalhos a serem enviados deverão seguir o formato de resumo proposto, e
serão alocados em GTs de acordo com suas áreas afins, em ordem de
proporcionar possibilidades reais de diálogo profícuo entre as comunicadoras e
comunicadores.
3.2. Estão previstos 2 (dois) tipos de modelos de trabalhos para submissão e
apresentação no evento, em formato ABNT:


RESUMO: de 2 à 3 laudas MUDAMOS OS NÚMEROS



RESUMO ESTENDIDO: de 4 à 5 laudas

3.3. Estão previstas 3 (três) modalidades de participação:


CALOUROS (estudantes dos primeiros períodos de seus respectivos
cursos: só poderão enviar resumos. Ou seja, esta modalidade prevê ideias,
propostas ou projetos de monografia.



CONCLUINTES: (estudantes de graduação que tem monografias em
andamento ou em conclusão) Poderão enviar resumos estendidos.



PÓS-GRADUANDOS OU PROFESSORAS E PROFESSORES: Poderão
enviar resumos estendidos de suas monografias já concluídas.

3.4. Todos os arquivos com os resumos devem estar nomeados seguindo o seguinte
o padrão: SOBRENOME, Nome_titutlo do trabalho
3.5. Dentro do arquivo devem constar: TÍTULO DO TRABALHO, NOME DA
AUTORA OU AUTOR, INSTITUIÇÃO, MODALIDADE PARA A QUAL
ESTÁ SUBMETENDO E O RESUMO
3.6. Os trabalhos devem estar dentro do respectivo formato da categoria pela qual
serão submetidos.
3.7. Estudantes que não apresentarem seus trabalhos dentro das respectivas
formatações não serão aceitos.
3.8. Os trabalhos deverão ser submetidos através do link:
https://doity.com.br/2coloquiodemonografiasuff
3.9. As comunicadoras e comunicadores deverão estar presentes no evento para a
apresentação dos trabalhos, do contrário, não serão emitidos certificados.
3.10.

Não serão aceitos trabalhos nos quais for identificado plágio.

3.11.
NÃO SERÃO ACEITOS TRABALHOS QUE DESRESPEITAM OS
DIREITOS
HUMANOS
DESCRITOS
NA
CONSTITUIÇÃO
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, BEM COMO NA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
4. CRONOGRAMA E AVALIAÇÃO
4.1. O evento vai acontecer de 21 à 23 de Setembro de 2020

4.2. Os trabalhos poderão ser enviados a partir do dia 13 de Agosto até o dia 31 de
Agosto de 2020.
4.3. Os trabalhos aceitos serão divulgados até o dia 14 de Setembro de 2020
4.4. A programação e mais informações acerca das apresentações serão divulgados
pela comissão organizadora até o dia 14 de Setembro de 2020 através do site do
evento https://doity.com.br/2coloquiodemonografiasuff
5. PUBLICAÇÃO DOS ANAIS
5.1. Trabalho apresentados no GTs do evento poderão ser publicados, mediante
aprovação das respectivas debatedoras e debatedores.
5.2. A publicação não é obrigatória as comunicadoras e comunicadores.
5.3. Cabe à Comissão Organizadora do II Colóquio de Monografias em Antropologia
da UFF estabelecer e prorrogar os prazos para envio dos textos para publicação
nos anais do evento, respeitando, evidentemente, um tempo hábil e pertinente
para produção.
5.4. Comunicadoras e comunicadores que apresentarem seus respectivos trabalhos
receberão e-mail sobre os prazos e procedimentos para a publicação após o
encerramento do evento.
5.5. Caso não haja trabalhos suficientes para justificar emissão de registro na
Agência Nacional de ISBN/ISSN; a Comissão Organizadora do II Colóquio de
Monografias em Antropologia da UFF informará as Comunicadoras e
Comunicadores que não serão publicados Anais deste evento.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. A Comissão Organizadora do II Colóquio de Monografias em Antropologia da
UFF tem a prerrogativa de determinar quaisquer outras questões relativas ao
evento que por ventura não estejam estabelecidas neste edital.
6.2. A Comissão Organizadora do II Colóquio de Monografias em Antropologia da
UFF não oferece nenhum tipo de apoio financeiro ou de aparelhagem técnica
e/ou inclusão digital para participação no evento.
6.3. Comportamentos inadequados durante a realização do evento implicam
mandatoriamente na suspensão de qualquer possibilidade de publicação dos
Anais, bem como de participação em outras atividades do evento e de emissão
de certificado.
6.4. Dúvidas: 2coloquiodemonografias@gmail.com
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