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Assunto: Convite para 18º Congresso Mundial da IUAES
Prezadas/os
Ao cumprimenta-lo/a cordialmente, vimos pelo presente, solicitar a ampla divulgação do 18º
Congresso Mundial da IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences) que será
realizado de 16 à 20 de julho de 2018 na UFSC, em Florianópolis, Brasil.
Realizado a cada cinco anos, tendo o último congresso mundial, ocorrido em 2013 em Manchester,
este será o primeiro Congresso da IUAES em um país da América do Sul desde sua primeira reunião
realizada em 1934, em Londres.
Neste momento, até 31 de outubro de 2017, estão abertas as propostas de submissão de Painéis
para o congresso. Seguindo a tradição da IUAES, um painel é uma atividade que permite o encontro de
antropólogas/os de diferentes países do mundo em torno de uma proposta temática feita por, no mínimo
duas/dois pesquisadores/as vinculados a países diferentes.
Os painéis podem ser propostos em duas modalidades:
a) painéis fechados, devem ser apresentados até 31 de outubro e são compostos por no mínimo 3 e
no máximo 4 pesquisadoras/es previamente definidos, de pelo menos 2 países diferentes, que irão
apresentar e debater um determinado tema antropológico;
b) painéis abertos, propostos por pesquisadoras/es de pelo menos 2 países diferentes, abertos à
inscrição de papers por parte de colegas interessados na mesma temática. Nesta modalidade de atividade,
a inscrição de painéis, até 31 de outubro de 2017, e uma vez aprovado serão abertas inscrições para
pesquisadoras/es interessados em participar do painel com papers. Estes terão até 28 de fevereiro de 2018
para enviar suas propostas. A responsabilidade pela seleção dos papers a serem apresentados nos painéis
é dos/as coordenadores/as. Cada sessão deve ter no mínimo 3 e no máximo 4 papers e caberá aos/às
coordenadores/as propor o número de sessões que considerarem necessárias para a inclusão dos papers
propostos.
Normas para propostas de painéis
Para informações sobre o 18º Congresso mundial da IUAES, por favor, envie e-mail
para:secretariat@iuaes2018.org.
Att,
Miriam Grossi Coordenadora Geral do 18º Congresso Mundial da IUAES.

