XX COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGIA FÍSICA
“JUAN COMAS”
40 Anos Lutuosos de Juan Comas
20 ao 25 de outubro de 2019.
Aguascalientes, Ags.
O Comitê Organizador do XX Colóquio Internacional de Antropologia Física "Juan
Comas" convida profissionais, acadêmicos e alunos interessados ou envolvidos em
tópicos relacionados à tarefa antropológica a participar neste evento que acontecerá
do 20 ao 25 de outubro de 2019 na cidade de Aguascalientes, Ags.
A celebração bienal deste colóquio tornou-se num mecanismo do debate académico
sobre os resultados das pesquisas, posicionamentos teóricos, métodos e técnicas
de trabalho entre os antropólogos físicos e os biólogos humanos do México, assim
como do resto do mundo. Sua realização, praticamente ininterrupta desde 1980,
tem-lhe transformado num espaço de encontro tradicional para os pesquisadores e
professores da antropologia física e disciplinas relacionadas. Também tem
importância na formação de alunos de formatura e pós-graduação na antropologia
física.

Modalidades de colaboração
A língua oficial do XX Colóquio Internacional de Antropologia Física "Juan Comas"
é o espanhol, pero é possível apresentar trabalhos em inglês e português, sem ter
uma tradução simultânea.
As colaborações no XX Colóquio podem ser realizadas através das seguintes
modalidades:
•
•
•
•
•
•

Sessões plenárias com palestrantes convidados.
Simpósios.
Apresentações livres.
Apresentações de pôsteres.
Apresentação de vídeo.
Apresentação de publicações.
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Neste evento os(as) interessados(as) possam participar como autores(as) e
coautores(as) com duas colaborações acadêmicas como máximo qualquer uma das
modalidades: orador do simpósio, orador livre, apresentador do pôster e vídeo.
•

•

•
•

Para a inclusão de colaborações no programa em qualquer uma das
modalidades, estas devem ter sido aceitadas pelo Comitê Organizador, e
como mínimo um(a) coautor(a) por colaboração tem que estar inscrito(a)
oficialmente no Colóquio mediante o pagamento da taxa apropriada e o
cadastro oficial.
Uma vez que tenha iniciado o colóquio, só será possível o pagamento dos
colegas estrangeiros, assim como daquelas pessoas assistentes sem
colaboração nenhuma.
O cadastro das colaborações será através do site oficial do colóquio
http://coloquiojuancomas.org.
O resumo das colaborações deverá ter uma extensão de 250 palavras como
máximo, além devem ter os seguintes itens de acordo com o trabalho a ser
apresentado:
o Apresentação de trabalho empírico:
§ Objetivo.
§ Hipótese de trabalho.
§ Material e métodos.
§ Principais conclusões.
o Apresentação de trabalho teórico:
§ Abordagem teórica.
§ Metodologias teóricas de argumentação pelas quais o trabalho é
desenvolvido.
§ Principais conclusões.

As modalidades de apresentação são:

Sessões plenárias com palestras
•

O objetivo destas sessões é abordar questões substantivas da antropologia
física contemporânea partindo das palestras que sejam dadas por
destacados especialistas convidados especificamente para esse fim pelo
Comitê Organizador.

Simpósios
•

Apresentações e discussões coletivas dum conjunto de artigos preparados
especialmente para o Colóquio. As propostas do simpósio têm que ter
mínimo quatro e máximo seis colaborações, além dum(a) organizador(a) e
um(a) comentarista.
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•

•

•

•

•

Os simpósios que integram um maior número de pessoas podem ser
divididos em duas sessões, para o qual deveram ser registradas com o
mesmo título, seguido do numeral 1 ou 2 respetivamente, assim como
cumprir com os requisitos acima indicados.
No caso de que o(a) organizador(a) seja também apresentador(a), sua
participação será contada como um dos trabalhos do simpósio. Os simpósios
incompletos não serão aceitados (com menos dos quatro falantes, ou bem,
sem organizador(a) ou comentarista).
Os simpósios têm uma duração máxima de dois horas, por o que cada
palestrante terá entre 15 e 20 minutos como máximo para sua apresentação,
de acordo com o número de trabalhos incluídos.
É importante, por as características da plataforma do registro de documentos,
tenha-se em conta que o organizador do simpósio tem que cadastra-o, para
que os participantes possam cadastrar seu trabalho.
Para a aprovação do simpósio, pelo menos o(a) organizador(a) tem que estar
inscrito oficialmente no Colóquio.

Apresentação livre
•

•

•

São trabalhos acadêmicos individuais ou em coautoria preparados
especialmente para o Colóquio. A partir da lista de tópicos considerados no
formulário de inscrição, oradores escolheram o assunto sob o qual sua
participação será considerada e será localizada no item correspondente.
As apresentações livres terão uma duração de entre 15 e 20 minutos como
máximo para sua apresentação, de acordo com o número de trabalhos
incluídos.
Para sua aprovação, pelo menos o(a) primeiro(a) autor(a) tem que estar
inscrito oficialmente no Colóquio.

Apresentações de pôsteres
•

•
•

São trabalhos acadêmicos individuais ou em coautoria preparados
especialmente para o Colóquio. O palestrante irá escolher o assunto sob o
qual sua participação será considerada com base na lista de tópicos
considerados no formulário de inscrição.
Os estudantes de formatura só podem apresentar seu trabalho na forma de
um pôster com o aval acadêmico de um profissional com nota mínima.
Haverá um prêmio oficial para os três melhores pôsteres de alunos de
formatura que, além da importância do assunto apresentado, cumpram todas
as regras de preparação estabelecidas nesta circular, registradas na seção
correspondente. O reconhecimento também será concedido para o professor
que serve como seu endosso acadêmico.
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Instruções para a apresentação de pôsteres.
•
•

O tamanho do pôster tem que ser de 120 cm de altura por 90 cm de
largura, no formato vertical.
Terá que contêiner os seguintes apartados:
o Título do pôster. Legenda se houvesse o caso.
o Nome do(s/as) autor(es/as) e grau acadêmico
o Afiliação institucional
o Correio eletrônico
o Introdução, com apresentação de hipóteses e objetivos
o Materiais e métodos implementados
o Resultados
o Discussão
o Conclusões
o Bibliografia, apenas a mais relevante.

Imagens, fotografias e diagramas alusivos ao tema podem ser apresentados no
pôster. A tipografia e livre. É recomendado o tamanho da fonte de 20 a 22 pontos
no texto, e no título e no tamanho das legendas 45 pontos.

Apresentações de vídeo e publicações
•
•

Tem que ser inscrito por algum dos autores
Sua aprovação está sujeita à disponibilidade dos espaços físicos e equipe
audiovisual.

Apresentações dos trabalhos e comprovantes de credenciamentos
•
•

Somente trabalhos nos quais o(a) autor(a) ou pelo menos um(a) dos(as)
coautores(as) esteja presente e oficialmente cadastrado no Colóquio serão
apresentados.
Da mesma forma, só terão o direito de comprovante de credenciamento os
autores(as) e coautores(as) cadastrados(as) oficialmente, que tenham
coberto sua taxa de inscrição e tenham apresentado seu trabalho no
Colóquio.

Datas importantes
Prazo para a recepção de colaborações: 30 de junho de 2019.
Prazo para pagamento da inscrição: 31 de julho de 2019.
Todas as colaborações estão sujeitas a avaliação, cujo resultado será inapelável e
comunicado pelo Comitê Organizador até 19 de julho de 2019.
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Campos temáticos
Os campos temáticos para a preparação de propostas do simpósio, apresentações
livres e pôsteres:
• Epistemologia e teoria da antropologia física.
• Bioética.
• Filogenia da espécie humana.
• Antropologia Molecular.
• Primatologia e comportamento.
• Processos ontogenéticos.
• Corpo, representação e cultura.
• Saúde e sociedade.
• Estudos de gênero.
• Ecologia humana.
• Cultura alimentar.
• Trabalho, ergonomia e saúde.
• Demografia.
• Osteologia.
• Bioarqueologia.
• Antropologia forense.
• Ensino e formação profissional em Antropologia Física e Biologia Humana.
Taxa de inscrição para o XX Colóquio Internacional de Antropologia Física "Juan
Comas":
•
•
•
•
•
•

Membros profissionais da AMAB1 $1.000,00 MXN.
Membros estudantes da AMAB1,2 $500,00 MXN.
Profissionais não membros da AMAB $2.300,00 MXN.
Alunos não membros da AMAB2 $1.300,00 MXN.
Assistentes que recebem certificação e participam do programa social
$500,00 MXN.
Companheiros que querem participar do programa social $400,00 MXN.

Para informações e inscrições no XX Colóquio Internacional de Antropologia Física
"Juan Comas", consulte o site:
www.coloquiojuancomas.org
Para informações relacionadas à afiliação da Associação Mexicana de Antropologia
Biológica, A.C. consulte o site:
www.amab.org.mx
1

Para usufruir deste benefício, o pagamento de taxas ao AMAB deve ser atualizado.
Este benefício é exclusivo para alunos matriculados em cursos de formatura em antropologia, biologia humana ou disciplinas afins.
O número máximo de anos que pode ser credenciado como estudante associado é de seis anos (Capítulo III - Artigo 9 - Seção C.
ESTATUTOS Aprovados na Assembléia Geral de associados em 15 de novembro de 2007).
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