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Segunda Circular 
 
 
A Reunião 
 

A 5ª Reunião da SAB Sudeste ocorrerá nos dias 26 e 27 de novembro de 2014, 
na UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Campus Maracanã (Rua São 
Francisco Xavier, 524, Pavilhão João Lyra Filho), tendo como eixo temático “Discutindo 
contextos e fronteiras culturais”. No primeiro dia, a reunião ocorrerá no Auditório 111, do 
11o andar e no segundo, no auditório 93, do 9o  andar. 

 
A Comissão Organizadora da 5ª SAB Sudeste tem a seguinte 

composição: 
Dra. Glaucia Malerba Sene – MN-UFRJ; IBPA   
Dr. Marcos André Torres de Souza – UFMG  
Dr. Paulo Seda – UERJ, IBPA 
 

 
Organização 
 

Tradicionalmente, as reuniões da SAB Sudeste tem sido organizadas na forma 
de Simpósios, coordenados por profissionais convidados pela Comissão Organizadora, 
visando a apresentação e discussão de temas importantes e relevantes na região. 

 
 Para a 5ª Reunião, foram organizados quatro simpósios, cujos coordenadores 

serão:  I – Dra. Angela Buarque (MN-UFRJ); II – Dr. Astolfo Gomes (USP); III – Dra. 
Solange Caldarelli (Scientia); IV – Dr. Luis Cláudio Symanski (UFMG), além de duas 
conferências a serem ministradas pela Dra. Alena Iñiguez (FIOCRUZ) e Dr. André 
Prous (UFMG). Os temas e títulos  dos simpósios serão divulgados em breve. 

 
Todos os Simpósios terão um coordenador e quatro convidados, com duração 

de duas horas, incluindo perguntas. Os temas e títulos dos simpósios serão divulgados 
em breve, juntamente com a programação completa do evento. 

 
Em função da escassez de recursos, não foi possível estender a reunião por um 

número maior de dias, inviabilizando a apresentação de comunicações e a exposição 
de paineis. Contamos com a compreensão de todos. 
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Publicação dos Resumos   
 

A  5ª  Reunião  da  SAB  Sudeste  publicará os resumos dos participantes dos 
simpósios e conferencistas,  versando  sobre  Arqueologia, Museologia e Patrimônio 
Arqueológico. 

 
Os interessados deverão enviar resumo por meio do e-mail: 

sabsudeste2014@outlook.com 
 

As normas para os resumos são: fonte Times New Roman 12, espaço 1,5. Logo 
no início do resumo, virá o título do trabalho, seguido do nome do autor e a sigla da 
instituição a qual pertence. Em seguida, virá o texto do resumo com 20 linhas no 
máximo. Os resumos deverão ser enviados no mesmo arquivo da ficha de inscrição, 
em espaço reservado para tal. O arquivo deverá ser nomeado da seguinte forma: 
sobrenome do inscrito.doc ou docx . 

 
O prazo limite para o recebimento de todos os resumos será o dia 30 de 

setembro de 2014. 
 
 

Prazos e Valores de Inscrição 
 

As inscrições estarão abertas até o dia 30 de setembro de 2014. A ficha de 
inscrição abaixo, com ou sem resumo, e o comprovante de depósito bancário 
digitalizado devem ser enviados para o seguinte e-mail sabsudeste2014@outlook.com . 
Caso o citado comprovante não seja enviado previamente, o mesmo deverá ser 
apresentado no primeiro do evento para a validação da inscrição e posterior emissão de 
certificado.      

 
Todos os convidados dos simpósios, conferencistas e estudantes em geral 

deverão preencher a ficha de inscrição. 
 

Com exceção dos conferencistas, todos os demais participantes dos 
simpósios, profissionais e estudantes deverão pagar a inscrição, a ser  
depositada em conta corrente de membro da Comissão Organizadora, Glaucia Malerba 
Sene, no Banco do Brasil, Rio de Janeiro, agência 3010-4, cc 50.586-2 até o dia 30 de 
setembro. Os valores serão de R$ 80,00 para profissionais e R$ 50,00 para 
estudantes de graduação e pós-graduação. 

 

Será emitido certificado para todos os participantes inscritos no evento. 
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Plenária 
 

A Plenária da SAB Sudeste, durante a 5ª Reunião,  dar-se-á no dia 
27/11/2012, das 17h00 às 18h00, no Auditório 93, no 9o  da UERJ. 

 

 

Divulgação de Publicações 
 

Estamos tentando viabilizar a venda de publicações junto à UERJ. Se 
conseguirmos a autorização da instituição, comunicaremos em breve aos interessados a 
fim de que possam enviar os títulos e valores para organizarmos o balcão de divulgação 
e vendas de livros, revistas, etc. 

 
 

Contamos com a presença e colaboração de todos, 

 

 

 

       

 Dra. Glaucia Malerba Sene    Dr. Marcos André Torres de Souza Dr. Paulo Seda  
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5ª. Reunião da SAB-Sudeste 
“Discutindo Contextos e Fronteiras Culturais” 

26 e 27 de novembro de 2014 
Local: Campus UERJ Maracanã  

Rio Janeiro – RJ 
 

Ficha de Inscrição 
        Prazo limite: 30 de setembro 

 
 

Nome:  

Titulação Acadêmica: 

Filiação Institucional:  

Endereço: 

Telefone: (    ) 

E-mail:  

Categoria: (   ) Conferencista (   ) Coordenador de Simpósio 

(   ) Pesquisador Participante de Simpósio 

(   ) Ouvinte - Profissional (   ) Ouvinte - Estudante 

Resumo da Apresentação: 

 

 

 


