
                 
               

 

  

Chamada pública de textos para publicação nos Anais do II Encontro dos Núcleos 

de Pesquisa em Antropologia do ICHF UFF (ENPA): 

 

Disposição Geral: 

 

Esta é uma chamada para publicação de textos que versem sobre a primeira ou segunda, 

edição do ENPA, evento realizado pelo Centro Acadêmico de Antropologia do ICHF 

UFF, CAntro. 

 

1. Até o dia 27/10/2019, a Comissão Científica do II ENPA ICHF UFF receberá 

textos em formatação ABNT  -verbetes, de 2 a 4 laudas, ou artigos científicos, de 

9 a 15 laudas- que podem ser escritos por: 

ouvintes, monitoras, monitores, palestrantes, Comissão Organizadora, mediadoras, 

mediadores que tenham participado em uma das edições do Encontro dos Núcleos de 

Pesquisa em Antropologia do ICHF UFF, em 2018 ou 2019; ou pessoas que participem 

efetivamente de algum dos Núcleos de Pesquisa em Antropologia do ICHF UFF. 

 

2. Os textos devem versar sobre um, ou mais de um dos seguintes temas:  

 

I Participação nos Núcleos de Pesquisa em Antropologia do ICHF UFF; 

 

II Importância da divulgação de ciência e tecnologia, dialogando com a proposta do 

ENPA; 

 

III Memórias e experiências acadêmicas e/ou afetivas que se dão durante estes eventos, 

ou relacionadas a participação em algum dos Núcleos de Pesquisa em Antropologia da 

UFF; 

 

IV Pesquisas realizadas no âmbito desses núcleos;  

 

IIV Dissertação teórica acerca de temática amplamente relacionada aos Núcleos de 

Pesquisa em Antropologia do ICHF UFF; 

 

V Dissertação acerca do subtítulo da segunda edição do ENPA: Contribuições da 

Antropologia às Sociedades. 

 

3. Conclamamos à todes, e especialmente a quem participa de algum dos Núcleos de 

Pesquisa em Antropologia do ICHF UFF, a participar desta publicação. 

4. Os textos devem ser enviados ao e-mail do Centro Acadêmico de Antropologia 

do ICHF UFF, CAntro: cantroantropologiauff@gmail.com , até o dia 27/10/2019, 

em formato .doc, ou .docx, e devem conter: 1 - Título; 2 -  nome completo de 

autora/autor (máximo 3 autoras/autores); 3 - uma breve apresentação autoral 
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(exemplo: Lélia Gonzalez, antropóloga, historiadora e filósofa (UEG) professora 

da cátedra de Cultura Brasileira na PUC RJ); 4 – o texto; 5 – no corpo do e-mail 

deve constar a seguinte mensagem: “Autorizo/Autorizamos a publicação integral 

deste (citar verbete/artigo) nos Anais do II Encontro dos Núcleos de Pesquisa em 

Antropologia do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade 

Federal Fluminense”. 

5. Estes anais são constituídos por pequenos dossiês que contam a história dos 

Núcleos de Pesquisa em Antropologia do ICHF UFF, as falas proferidas nas 

mesas de abertura e encerramento das duas edições do encontro, e estes textos, 

tema desta chamada. 

6. Os textos serão avaliados pela Comissão Científica do II ENPA, e podem ter sua 

publicação vedada caso apresentem: plágio; desrespeito aos Direitos Humanos; 

ausência da mensagem de autorização de publicação ou inadequação grave de 

formatação; informações inverídicas. 

7. A Comissão Científica do II ENPA ICHF UFF se resguarda ao direito de vedar 

participação de pessoas envolvidas em episódios de discriminação ou desrespeito 

aos Direitos Humanos. 

8. Os Anais deste evento terão ISBN, sendo devidamente registrados na Biblioteca 

Nacional, e serão amplamente divulgados em meio adequados, a fim de promover 

um amplo processo de divulgação científica, tema central da atuação deste Centro 

Acadêmico. 

Centro Acadêmico de Antropologia do ICHF UFF 

Comissão Organizadora do II Encontro dos Núcleos de Pesquisa em Antropologia 

do ICHF UFF 

Comissão Científica do II Encontro dos Núcleos de Pesquisa em Antropologia do 

ICHF UFF 


