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COMPLEMENTAÇÃO 

SEGUNDA CIRCULAR 

NORMAS DE INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

IV Reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira - Região Nordeste (IV SAB-NE) 
Fortaleza – Ceará, de 06 a 10 de novembro de 2016 

“NORDESTE SEM FRONTEIRAS: POVOS TRADICIONAIS, MATERIALIDADE E 
VOCALIDADE” 

 

NORDESTE SEM FRONTEIRAS: POVOS TRADICIONAIS, 

MATERIALIDADE E VOCALIDADE é o tema que norteia a IV SAB 

NE, que será realizada na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, 

no Brasil, no período de 6 a 10 de novembro de 2016. Essa 

complementação à segunda circular tem como objetivo comunicar 

sobre as recomendações para filiação à SAB (Sociedade de 

Arqueologia Brasileira), assim como apresentar as normas para 

submissão de Simpósios, apresentações orais e pôsters. 
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 FILIAÇÃO À SOCIEDADE DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA: 

Para submissão de Simpósios no evento, o autor deve estar filiado à 

Sociedade de Arqueologia Brasileira. Os coautores, não 

necessariamente devem ser filiados. 

PROCEDIMENTO PARA FILIAÇÃO 

Quem pode se associar? 

Podem se associar estudantes ou profissionais que atuem na área 

de arqueologia ou áreas afins. 

Qual o valor? 

Associados pagam uma anuidade conforme sua categoria: 

 Efetivos: R$ 200,00 

 Colaboradores: R$ 146,00 

 Estudantes: R$ 70,00 

Como se associar? 

Para tornar-se sócio da Sociedade de Arqueologia Brasileira, você 

deverá inicialmente preencher o formulário de filiação. O 

fornecimento de informações verdadeiras é de extrema importância. 

Nos dados cadastrais presentes nos campos do formulário, além da 

informação referente ao e-mail e demais informações pessoais e 

institucionais, é também fundamental o preenchimento do campo 

“CPF”. Ele será elemento fundamental para identificação do 

associado. 

Solicitar o envio de 2 (dois) Formulários de Recomendação à 

sócios efetivos em dia com sua anuidade. 

http://www.sabnet.com.br/pessoa/busca
http://www.sabnet.com.br/pessoaindicacao/insert
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Após a aprovação do seu requerimento de acordo com os critérios 

estabelecidos, a SAB enviará, através do Sistema, seus dados de 

acesso contendo seus respectivos login e senha para que possa 

realizar o acesso à “Área do Sócio”. A mensagem será encaminhada 

através de um dos e-mails da SAB, por isso pedimos que autorize o 

domínio @sabnet.com.br em seu webmail ou caixa de mensagens 

(Outlook ou similar) para que a mensagem enviada não seja 

identificada como Spam. Verifique sua pasta AntiSpam em caso de 

não conseguir configurar seu e-mail. 

Ler o Código de Ética da Sociedade Brasileira de Arqueologia. 

A qualquer momento as informações de login e senha enviadas, 

poderão ser modificadas na Área do Associado através do link 

“Alterar Dados de Acesso”. Recomendamos que realize essa 

modificação na primeira ocasião em que acessar o sistema. Na Área 

do Associado poderá ser consultada a situação de sua anuidade, 

assim como os dados para pagamento. 

Critérios para definição de categorias de sócios 

A Comissão de Seleção da SAB estabelece os seguintes critérios para 

definição das categorias de seus associados: 

SÓCIO EFETIVO 

 Ter graduação em Arqueologia; ou 

 Ter Mestrado ou Doutorado com dissertação ou tese em 

Arqueologia; ou 

 Ter experiência comprovada na área com o mínimo de cinco 

anos de atuação profissional ininterrupta em atividades de 

pesquisa acadêmica. 

http://www.sabnet.com.br/download/download?ID_DOWNLOAD=12
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SÓCIO COLABORADOR 

Pessoas que não atingiram os critérios acima definidos. 

SÓCIO ESTUDANTE 

Estudantes de graduação em arqueologia ou áreas afins regularmente 

matriculados em instituições de ensino superior ou estagiários 

provenientes de outras áreas de conhecimento, ambos com 

documento comprobatório. 

O Link para acessar o formulário de filiação à SAB é o que segue abaixo: 

http://www.sabnet.com.br/pessoa/busca. 

 

NORMAS DE INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

IV SAB NORDESTE 

 

Conforme o estatuto e o regimento da Sociedade de Arqueologia 

Brasileira: 

1) Apenas poderão apresentar trabalhos nas modalidades de 

Simpósio e Comunicação, sócios/as em dia com as 

anuidades da SAB, salvo aqueles casos previstos no item 2 

deste regulamento, logo abaixo. Pôster poderá ser inscrito sem 

necessária filiação à SAB; 

 

2) Não sócios da SAB poderão participar como ouvintes e/ou como 

co-autores de 1(um) trabalho (em Simpósio Temático ou 

Comunicação); 
 

3) Aqueles que desejarem submeter Simpósios e/ou 

Comunicações, na condição de autores, deverão se enviar 

solicitação de associação  à SAB até  15 de julho de 2016 e 

os sócios deverão efetuar pagamento da anuidade até 15 de 

agosto de 2016. 
 

http://www.sabnet.com.br/pessoa/busca
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4) A inscrição deverá ser feita através de formulário eletrônico no 

site do evento. O pagamento da taxa de inscrição no evento 

deverá ser realizado através de depósito bancário (identificado 

com CPF) ou transferência bancária para: Banco do Brasil - 

agência: 3468-1, C/c: 17071-2 (Via de Comunicação Ltda), e 

seu comprovante enviado juntamente ao Formulário de 

Inscrição, no local indicado na página de inscrição do site. Após 

recebida a Ficha de Inscrição com o comprovante de 

pagamento, a comissão organizadora irá conferir a ficha de 

inscrição e efetuará a inscrição. O pagamento da taxa de 

inscrição e da anuidade é condição para avaliação dos resumos 

e efetivação da inscrição. 
 

5) As propostas de Simpósios Temáticos e Resumos das 

Comunicações serão analisadas pela Comissão Científica do IV 

Encontro da SAB Nordeste, à qual caberá aceitá-los ou recusá-

los. Eventualmente, a Comissão Científica também poderá 

sugerir que propostas de apresentação oral sejam 

transformadas em pôsters. 
 

6) Os pôsteres aprovados devem ter impressão em lona e 

tamanho MÁXIMO de 1,50 m de altura x 0,70 m de largura. Os 

autores serão informados previamente acerca do local, dia e 

horário de apresentação do trabalho. Será disponibilizado um 

local adequado para a apresentação dos posters. Qualquer 

outro material que se faça necessário para pendurar / prender 

o pôster, deve ser providenciado pelo próprio apresentador. A 

retirada do material no horário indicado pela organização é de 

responsabilidade do apresentador. A Organização não se 

responsabiliza pelos materiais não recolhidos no horário 

indicado. 
 

7) A Comissão Organizadora não se responsabilizará por qualquer 

tipo de revisão gramatical e/ou ortográfica dos resumos. 
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Solicita-se que os mesmos sejam revisados pelos próprios/as 

autores/as antes do envio. 
 

8) Não haverá devolução do valor da inscrição. Resumos não 

aceitos para apresentação em Simpósios ou Comunicações 

poderão ser indicados para apresentações em Pôsters, a critério 

da Comissão Científica e dos coordenadores dos Simpósios 

Temáticos. No eventual caso de resumo não aceito em 

nenhuma das modalidades de apresentação de trabalhos, o/a 

proponente estará automaticamente inscrito/a como ouvinte. 
 

9) Abaixo estão arroladas as normas e modalidades de submissão, 

cujas inscrições devem ser feitas através do formulário de 

inscrições na página do evento: 

1 – Simpósios Temáticos: 

1. Apresentar o título do simpósio e resumo com 300 

palavras, no máximo. Esse resumo deverá vir 

acompanhado de 5 palavras-chave. 

2. Cada simpósio poderá ter até 3 (três) coordenadores, e 

todos deverão indicar seus nomes, suas filiações 

institucionais e correios eletrônicos. Os participantes 

somente poderão coordenar 1 (um) simpósio. 

3. Nos simpósios com mais de um coordenador, deverá ser 
indicado o nome do comentarista do simpósio. Quando for 

apenas um coordenador, este será considerado o 

comentarista do simpósio. 

4. As propostas dos simpósio deverão ser enviadas aos 

organizadores via correio eletrônico 

(ivsabnordeste@sabnordeste.com.br) até 23 de julho de 

2016. A Comissão Científica irá analisar as propostas dos 

simpósios e será informado aos proponentes a aceitação ou 

recusa de suas propostas até o dia 19 de agosto de 2016. 

A lista de simpósios aceitos será divulgada na Terceira 

Circular da IV Reunião da IV SAB Nordeste. 

 

 

mailto:ivsabnordeste@sabnordeste.com.br
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2 – Comunicações em Simpósios:  

1. Os simpósios terão no mínimo 6 (seis) comunicações e no 

máximo 8 (oito). Os resumos das comunicações terão 200 

palavras, no máximo, e 3 (três) palavras-chave. Deverá 
constar ainda, o nome do autor ou autores, bem como 

filiações institucionais e correios eletrônicos. Os participantes 

poderão apresentar até 2 (dois) trabalhos como autor e 2 

(dois) como coautor.  

2. O número de trabalhos (comunicações) em cada simpósio, 

apontados acima, incluem os trabalhos dos coordenadores, 

caso estes venham apresentar. 

3 – Pôsteres:  

Modalidade livre de apresentação de resultados de pesquisas, cuja 

avaliação também será realizada pela comissão científica do evento. 

A proposta deverá conter: Título, Resumo de 200 (duzentas) palavras 

no máximo, devem incluir objetivos, metodologia, resultados e 

conclusões. 

4 – Lançamento e Venda de Livros: 

Lançamento de obras dos participantes do evento. Enviar e-mail para 

a Comissão Organizadora (ivsabnordeste@gmail.com) do evento 

indicando: a) Título da publicação; b) Autor(es); c) Editora; d) 

Quantidade de exemplares. Solicita-se estabelecer contato até 15 de 

setembro de 2016. 

  

mailto:IVSABNORDESTE@GMAIL.COM
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COORDENAÇÃO: 

Marcélia Marques – UECE (Universidade Estadual do Ceará) 

Xavier Netto – UFPB (Universidade Federal de Paraíba) 

Luiz Rocha – UFS (Universidade Federal de Sergipe) 

COMISSÃO CIENTÍFICA: 

Marcélia Marques – UECE (Universidade Estadual do Ceará) 

Xavier Netto – UFPB (Universidade Federal de Paraíba) 

Luiz Rocha – UFS (Universidade Federal de Sergipe) 

Flávio Calippo – UFPI (Universidade Federal do Piauí) 

Arkley Bandeira – UFMA (Universidade Federal do Maranhão) 

Ana Nascimento – UFRPE (Universidade Federal Rural de 

Pernambuco) 

Suely Luna – UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) 

ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO: 

VIA DE COMUNICAÇÃO 

NARSE (Núcleo de Arqueologia e Semiótica do Ceará)/ UECE 

(Universidade Estadual do Ceará) 

Sthephanie Oliveira – UECE (Universidade Estadual do Ceará) 

COMISSÃO DE EDITORAÇÃO: 

VIA DE COMUNICAÇÃO 

Xavier Netto – UFPB (Universidade Federal de Paraíba) 

Luiz Rocha – UFS (Universidade Federal de Sergipe) 


