
 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Circular 

  

  



É com grande prazer que apresentamos a segunda circular da VI Semana 

Internacional de Arqueologia – Discentes MAE/USP. Aqui vocês vão encontrar 

informações sobre programação, valores, prazos de inscrições e muito mais. 

O evento será realizado na Cidade Universitária - USP  – São Paulo/SP, entre os 

dias 20 e 24 de maio. 

 

Programação 

 

Horário 
Segunda 

(20/05) 

Terça 

(21/05) 

Quarta 

(22/05) 

Quinta 

(23/05) 

Sexta 

(24/05) 

9h – 

12h30 

9h - 10h 

Inscrições e 

Credenciamento 

Mesa 

Redonda 1: 

Arqueologia 

da resistência 

Mesa 

Redonda 2: 

Arqueologia 

Queer 

Mesa 

Redonda 3: 

Arqueologias 

Quilombolas 

Mesa 

Redonda 4: 

  Arqueologias 

Indígenas 

10h -12h 

Palestra de 

abertura: 

Museu 

Nacional 

Coffeebreak  

10h30 – 11h 

Coffeebreak 

10h30 – 11h  

Coffeebreak 

10h30 – 11h 

  Coffeebreak  

10h30 – 11h 

Cont. Mesa 

Redonda 1 

Cont. Mesa 

Redonda 2 

 Cont. Mesa 

Redonda 3 

  Cont. Mesa 

Redonda 4 

12:30h – 

14h 
Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

14h – 

16h 

Mesa Redonda 

de Abertura: 

Perspectivas da 

Pesquisa 

Arqueológica 

Sessões de 

Comunicações 

Visita aos 

bastidores do 

MAE 

Sessões de 

Comunicações 

Sessões de     

Comunicações 

16h – 

16:30h 
Coffeebreak Coffeebreak Coffeebreak Coffeebreak Coffeebreak 

16:30h – 

18h 

GT - 

Perspectivas da 

Pesquisa 

Arqueológica 

Sessões de 

Comunicações 

Sessões de 

Comunicações 

Sessões de 

Comunicações 

Palestra de 

encerramento 

 

Inscrições 

 As inscrições deverão ser feitas entre 15/FEV a 15/MAR no site do evento, que 

estará no ar em breve:  

http://www.vi-sia.org 



Durante a sua inscrição, fique atento a informações sobre autores e co-autores, 

formato do resumo (até 200 palavras), categoria de participação,  informações sobre 

necessidade de apoio e interesse de publicação. 

 

Valores 

  Nesta edição não será necessário fazer depósito ou transferência para os valores das 

inscrições. O site irá gerar o formato de pagamento ao final de sua inscrição. Os valores de 

inscrição para a IV Semana  Internacional de Arqueologia foram divididos por categoria de 

participação:  

 

R$25 – para inscrições de Ouvintes com emissão de certificado. 

R$30 – para inscrições de trabalhos em formato de Pôster. 

R$40 – para inscrições de trabalhos em formato de Comunicação Oral. 

 

Critérios de seleção de trabalhos 

 

Para a seleção de Comunicações Orais: 

a) Podem se inscrever estudantes da pós-graduação, graduados e profissionais, com vagas 

limitadas para alunos da graduação; 

b) É permitida a inscrição de 1 trabalho por pessoa como apresentador principal e 1 

trabalho como coautor; 

c) É necessário inscrever um resumo em português do trabalho a ser apresentado, com no 

máximo 200 palavras, que será avaliado com base na clareza da proposta. 

d) As propostas  serão analisadas pela comissão do evento.  

 

Para a seleção de apresentação de Pôster: 

a) Podem se inscrever estudantes da graduação;  

b) É permitida a inscrição de 1 trabalho por pessoa como apresentador principal e 1 

trabalho como coautor; 

c) É necessário inscrever um resumo do trabalho a ser apresentado, com no máximo 200 

palavras, que será avaliado com base na clareza da proposta. 

d) As propostas serão analisadas pela comissão do evento. 

 

Publicação 

Será publicado um dossiê do evento na REVISTA DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA- 

MAE/USP.  A manifestação de interesse em participar do dossiê com artigos deverá ser 

realizada durante as inscrições no site. Informações sobre prazos e formato serão 

disponibilizados no site do evento.  



Acompanhe a gente no fb /semana.dearqueologia e no instagram 

@semanadearqueologia.maeusp. Em breve divulgaremos mais informações sobre a 

exposição deste ano, local de realização do evento, alojamentos, e outras informações. 

Nos vemos em maio! 

 Comissão Organizadora. 


