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Arqueologia do Nordeste: conhecimento, particularidades e 

novas perspectivas 

 

Segunda Circular 

 

1 Normas para submissão de trabalhos científicos 

A Sociedade de Arqueologia Brasileira – Núcleo Regional Nordeste (biênio 

2012 – 2014) vem a público apresentar as normas para submissão de resumos para 

apresentação de trabalhos científicos que farão parte da programação da III Reunião 

da SAB – Nordeste, a ser realizada em São Luís – MA, entre os dias 29, 30 e 31 de 

outubro de 2014. 

A programação científica do evento será formada por Simpósios, Palestras, 

Comunicação Oral e Pôsteres. Recomendamos que os autores se atentem para as 

normas de envio dos resumos e as datas para submissão dos mesmos.  

 

2 Categorias para apresentação de trabalhos científicos 

a) Simpósio – A programação da SAB Nordeste comportará a realização de 7 

(sete) simpósios, que serão aceitos por ordem de inscrição e coerência científica. O 

Simpósio deverá ser proposto por até dois autores, de preferência Mestres e Doutores, 

cujo tema será orientado para área de atuação do(s) proponente(s). Cada Simpósio 

deverá ser formado por no mínimo 04 e no máximo 06 comunicações orais pertinentes 

ao tema. Cabem ao(s) proponente(s) dos Simpósios o recebimento, avaliação e 

seleção dos trabalhos inscritos e posterior encaminhamento dos mesmos a 

Organização do Evento. Até o fechamento da Programação, os Simpósios que não 
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apresentarem o número mínimo de inscritos serão acrescidos de outras comunicações 

orais pertinentes ao tema, a critério da Organização do Evento. 

Apresentação: cada Simpósio terá até 90 minutos de duração, divididos entre as 

apresentações dos componentes e a manifestação do público ouvinte. A organização 

do tempo das falas está a cargo do(s) proponente(s), como também a condução dos 

trabalhos da mesa (debate). 

b) Palestras – As palestras serão proferidas por notórios pesquisadores sobre 

temas diretamente ligados ao tema do evento, que serão convidados pela 

Organização da III Reunião da SAB – Nordeste Evento. 

Apresentação: cada palestrante terá 40 minutos para expor suas considerações, 

sendo facultado até 20 minutos para o público ouvinte se manifestar. 

c) Comunicação oral – A comunicação oral deverá abordar investigações 

científicas já em curso, de preferência com apresentação de resultados (parciais ou 

finais) de pesquisadores já formados ou em formação, ligados a Universidade, 

Museus, Instituições de Pesquisa e Empresas de Arqueologia , sendo obrigatória a 

inscrição de pelo menos um dos apresentadores no evento. 

Apresentação: as comunicações orais serão agrupadas por eixos temáticos, a serem 

definidos pela Organização do Evento. Dentre os participantes, será escolhido um 

Coordenador Geral da Mesa para mediação dos trabalhos. Cada apresentador terá até 

15 minutos para exposição de sua comunicação. Esta modalidade de apresentação 

poderá conter até 3 (três) autores por comunicação oral. 

d) Pôster – A apresentação em pôster ou banner versará, preferencialmente 

sobre os trabalhos de iniciação científica ou pesquisas ainda em curso. O pôster 

deverá ser uma ferramenta visual explicativa, que apresente sucintamente a 

justificativa, os objetivos, o desenvolvimento, os resultados e conclusões da pesquisa. 

O pôster deverá ter no máximo 0,9 m de largura x 1,2 m de altura.  

Apresentação: esta modalidade de apresentação poderá conter até 2 (dois) autores, 

sendo obrigatória a inscrição de pelo menos um dos apresentadores no evento. A 

Organização do Evento fornecerá a estrutura para fixação dos pôsteres, que serão 

apresentados por eixos temáticos. 

  



3 
 

3 Normas para Submissão dos resumos 

a) As propostas para apresentação dos resumos na III Reunião da SAB – 

Nordeste deverão ser feitas, obrigatoriamente, com a seguinte formatação:  

 Os resumos deverão conter até 400 palavras, 

 Título; 

 Abaixo do título deverá ser listados a autoria, formação acadêmica, vinculação 

institucional e email,  

 No corpo do texto deverão conter justificativa, objetivos, metodologia, 

resultados, conclusões e referências (caso tenham sido citadas). 

MODELO DO RESUMO 

 

Título em fonte Arial, caixa alta, tamanho 11, negrito e 
centralizado 

Nome (s) do(s) autor (es), em fonte Arial, tamanho 10, itálico, 
recuado a direita 

Formação acadêmica, vinculação institucional e email do(s) 
autor(es), fonte arial 10, normal, recuado a direita. 

O Texto do Resumo deverá ser claro e objetivo, com até 400 
palavras, incluindo justificativas, objetivos, metodologia, resultados, 
discussão e conclusões, mesmo que parciais. O texto deverá ser 
elaborado em Word, usando fonte Arial 11, espaço simples entre 
linhas, justificado, normal e sem recuo de parágrafo. No caso de 
necessidade de inclusão de referências bibliográficas (no máximo 3), 
estas deverão ser contabilizadas dentro do limite de 400 palavras. 

 

b) Cada autor poderá participar do evento com a inscrição de dois trabalhos 

científicos e/ou culturais nas categorias Comunicação Oral e Pôster, com exceção do 

Simpósio, que poderá ser proposto um por autoria; 

c) Os trabalhos aprovados só poderão constar na programação final do evento após a 

efetivação da inscrição de pelo menos um dos autores/proponentes. 

d) Todas as submissões para apresentação de trabalhos serão analisadas pela 

Comissão Científica da III Reunião da SAB – Nordeste, que poderá sugerir 

modificações e/ou alterações nos resumos para Simpósios, Comunicação Oral e 
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Pôster; ou ainda recusar os resumos que não apresentarem  coerência teórica, 

metodológica ou empírica. 

d) A Organização do evento não se responsabilizará por qualquer tipo de revisão 

gramatical e/ou ortográfica dos resumos. Solicitamos que os mesmos sejam revisados 

pelos proponentes antes do envio. 

4 Cronograma 

Data máxima para submissão dos resumos de Simpósios: 31 de maio de 2014. 

Data máxima para submissão dos resumos de Comunicação Oral e Pôster: 31 de 

junho de 2014. 

Data do Aceite dos resumos com ou sem restrições: 31 de julho de 2014. 

Data final do Aceite dos resumos e fechamento da programação: 31 de agosto de 

2014. 

 

5 Endereço para envio dos resumos 

Email: sabnordeste2014@gmail.com 

6 Disposições gerais 

a) As informações para inscrição dos participantes, em especial dos ouvintes 

serão divulgadas na Terceira Circular, a ser publicada no mês de abril; 

b) Os participantes que quiserem lançar publicações no evento, apresentar obras 

audiovisuais ou atividades culturais deverão contatar diretamente a Organização da III 

Reunião da SAB – Núcleo Nordeste pele email do evento; 

c) Dúvidas ou sugestões poderão ser encaminhadas ao email da Organização da 

III Reunião da SAB – Núcleo Nordeste; 

Aguardamos a maciça participação dos colegas do Nordeste e de outras regiões! 

 

São Luís, 21 de março de 2014. 

 

Comissão Organizadora  

III Reunião da SAB Nordeste. 
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