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 Entre os dias 20 e 24 de maio de 2019 acontecerá a VI Semana Internacional de 

Arqueologia Discentes MAE/USP.  Se você é aluno, professor ou profissional na área, 

participe! Lembrando que as inscrições já começaram e vão ate dia 15 de março!  

Aqui você vai encontrar informações básicas sobre programação, palestrante 

confirmados, inscrições, valores e alojamento. No nosso site você encontra todas as 

informações detalhadas: 

www.vi-sia.org  

 

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 

 

www.vi-sia.org


Este ano teremos 6 mesas temáticas, além das comunicações orais e visita guiada 

aos bastidores do MAE/USP. Na segunda-feira teremos a mesa de abertura com a 

participação da Prof Dr Márcia Bezerra, Prof Dr Eduardo Neves, Prof Dr Antonio 

Carlos e a representante da ANPG Flavia Cale. Na terça-feira, com a mesa temática 

“Arqueologia da Resistência” teremos a Profa Dra Nicole Funezalida, Prof Dr 

Andres Zarankin e Crimeia Almeida. Na quarta-feira teremos a mesa “Porque uma 

arqueologia Queer?” com a participação do Prof Dr Hugo Benavides, Prof Dr Arkley 

Bandeira e de Gabby Harteman. Na quinta-feira teremos a mesa “Arqueologias 

Quilombolas”, com a presença da Profa Dra Theresa Singleton, Profa Irislane 

Moraes e de Silvio Campos. Na sexta-feira teremos a mesa de “Arqueologias 

Indigenas”, com a presença da Dra Patricia Rocabado, Jaime Xamen Waiwai e da 

Profa Dra Camila Jacome.  O encerramento fica por conta do Prof Dr Chip Colwell.  

No site você confere mais informações sobre os palestrantes e acessa os resumos 

das palestras. Essas informações também serão divulgadas em nossas redes sociais. Siga 

nossas postagens no Facebook /semana.dearqueologia e no Instagram 

@semanadearqueologia.maeusp ! 

 

Inscrições 

 Ao entrar no nosso site você será redirecionado para a plataforma de inscrição. É 

importante ler o arquivo com as regras de submissão! No processo de submissão do 

resumo será solicitado que sejam anexados dois arquivos do resumo: “Trabalhos 

Identificados” e “Trabalhos não Identificados”. Isso é uma exigência da plataforma 

Even3, sendo que o resumo mandado sob o título “trabalho não identificado” irá direto 

para os avaliadores e aquele enviado como “trabalho identificado” ficará salvo na 

plataforma para impressão dos caderno de resumo após aprovação. 

Valores 

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. 

O pagamento será gerado automaticamente pelo site na hora da inscrição. 



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. Informações sobre prazos e formato 

serão disponibilizados no site do evento. 

 

Local do evento 

 O evento irá acontecer nos auditórios da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas (FFLCH/USP), localizada na Avenida Prof. Lineu Prestes, 338 na 

Cidade Universitária – São Paulo.  

 

Alojamento 

Estamos em contato com o alojamento do Centro de Práticas Esportivas da USP 

para negociar vagas aos interessados em hospedagem. Os quartos são coletivos com 

beliches. É necessário trazer roupa de cama, travesseiro, cobertor, e material de higiene. 

O valor da diária é R$20,00 e o pagamento deverá ser feito diretamente ao alojamento. 

Durante a inscrição deixe seu interesse neste alojamento para que possamos efetuar a 

reserva de vagas. 

 

 

  Comissão Organizadora. 

VI-SIA 


