
 
 

- 1ª Circular – 

 

É com alegria que anunciamos a IX Reunião da Sociedade de Arqueologia 

Brasileira – Núcleo Regional Sul a ser realizada na Cidade de Joinville/SC. O tema 

central desta edição será Arqueologia, Patrimônio e Interdisciplinaridade: desafios 

contemporâneos. 

O evento acontecerá nos dias 14, 15, 16 e 17 de outubro de 2014, no Centro de 

Convenções Alfredo Salfer, localizado no Centreventos Cau Hansen, av. José Vieira, 

315, Joinville, Santa Catarina. 

Nesta ocasião convidamos a todos a enviar as propostas de Simpósio e Mini-

Cursos. Para tanto, os interessados deverão enviar as propostas de Simpósios e Mini-

Cursos a partir do dia 18 de fevereiro até o dia 17 de março para o endereço eletrônico 

ixsabsul2014@gmail.com. A proposta deverá conter: Título, Resumo de até 300 palavras 

(explicitando objetivos gerais e/ou específicos e justificativa), Proponentes (até três com 

o respectivo e-mail e indicando um como contato com a comissão organizadora) e 

indicação do número máximo de participantes. As propostas serão avaliadas pela 

Comissão Científica do evento, o aceite das propostas será comunicado até 31 de março. 

Os Proponentes serão responsáveis pela avaliação das comunicações que lhes forem 

enviadas. Ao final do evento, o responsável deverá encaminhar um relatório, que poderá 

ser feito pelos próprios coordenadores ou por um convidado indicando, inclusive, os 

participantes aptos a receberem o respectivo certificado. 

 No caso dos mini-cursos, as propostas deverão conter, além do Título e Objetivo, o 

Programa básico, a Carga horária (até 6 horas), o nome completo dos Ministrantes (até 3) 

e o número máximo de vagas. Também devem ser indicadas as necessidades de 

equipamentos e espaço. Os cursos deverão ocorrer nas duas primeiras noites do encontro, 

após as 18h, e serem ministrados preferencialmente em uma das salas do evento. Outras 

propostas serão devidamente avaliadas pelas comissões científica e organizadora. Os 

temas propostos devem ser de alcance regional e relacionados ao do evento. As inscrições 

nos mini-cursos deverão ser realizadas no momento do credenciamento dos participantes. 

 



 
 

Os valores das inscrições e prazos para inscrições de comunicações e pôsteres serão 

divulgados na próxima circular, que deverá ser emitida em abril próximo. 

Também comunicamos que estamos abertos à recepção de patrocínios, aqueles que 

estiverem interessados favor entrar em contato com o endereço do evento para 

esclarecimento das condições para aquisição das cotas. 

Colocamos-nos à disposição para mais esclarecimentos.  

Aguardamos a participação de todos.  

Joinville está de portas abertas! 

 

Comissão organizadora:  

MSc. Beatriz Ramos da Costa, 

Dr. Marcus Vinícius Beber, 

MSc. Josilene Aparecida de Oliveira, 

Drª. Dione da Rocha Bandeira, 

Dr. Gerson Machado, 

MSc. Adriana Maria Pereira dos Santos, 

MSc. Flavia Cristina Antunes de Souza. 

 

Comissão científica: 

Dr.ª Adriana Schmidt Dias, 

Dr.ª Amanda Pinto da Fonseca Tojal, 

Dr. Artur Henrique Franco Barcelos, 

Dr.ª Claudia Inês Parellada, 

Dr. Diego Lemos Ribeiro, 

Dr.ª Fernanda Bordin Tocchetto, 

MSc. Fernanda Mara Borba, 

Dr.ª Gislene Monticelli, 

Dr.ª Ilanil Coelho, 

Dr. Jairo Henrique Rogge, 

Dr. José Alberione dos Reis, 



 
MSc. Juliano Bitencourt Campos, 

Dr. Laércio Loiola Brochier, 

Dr. Lucio Tadeu Mota, 

MSc. Martha Helena Loeblein Becker Morales, 

Dr.ª Raquel Machado Rech, 

Dr .ª Renata Senna Garraffoni, 

 

 

Joinville, 16 de janeiro de 2014. 

Beatriz Ramos da Costa 
Representação Santa Catarina 

 
Marcus Vinícius Beber 

Representação Rio Grande do Sul 
 

Josilene Aparecida de Oliveira 
Representação Paraná 


