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AFINIDADE E DIFERENÇA
Lisboa, 6 a 8 de Abril de 2006
(Primeira circular)
A Associação Portuguesa de Antropologia irá realizar nos dias 6, 7
e 8 de Abril de 2006 o seu 3º Congresso sob o lema Afinidade e Diferença. Com ele pretendemos invocar uma tensão básica que percorre o
nosso campo disciplinar, provocada simultaneamente pela identificação
do que se julga ser comum e do que se julga ser específico em cada
cultura.
Sob esta temática voluntariamente lata, queremos realizar um Congresso onde sejam acolhidos todos os domínios de saber reconhecidos
como Antropologia e que constitua um momento de reflexão sobre a
sua situação actual, tanto no plano nacional como no internacional. Por
um lado, reflexão teórica sobre a Antropologia, à luz do seu passado e
de um presente marcado por profundas transformações económicas,
sociais e culturais, que não deixaram de a afectar. Por outro, reflexão
sobre dimensões muito concretas do seu ensino e da sua investigação,
como as que decorrem da padronização da formação universitária no
contexto da União Europeia. Reflexão, finalmente, sobre o seu sentido
enquanto saber social crítico e sobre as condições sociais e culturais
que permitem a sua reprodução.
Embora estejamos a preparar informação mais detalhada, enviamos desde já esta primeira circular de divulgação. Posteriormente,
faremos chegar informação suplementar, através da nossa mailing-list e
da nossa página da Web.
A Comissão Organizadora

369

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL)
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)

Patrocínios
O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL)
e o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)
cedem graciosamente à APA as suas instalações para a realização do
congresso.

Estruturação
O Congresso funcionará através de sessões plenárias, painéis
temáticos, mesas-redondas e posters.
As sessões plenárias são da responsabilidade da Comissão
Organizadora. Pretende-se abordar nelas temas de interesse geral relativos à situação da Antropologia em Portugal, à da Antropologia em
termos globais, e referentes à actividade da APA.
A iniciativa da organização de painéis temáticos cabe aos participantes. Cada painel é composto por 5 participantes com comunicações
articuladas em torno de temas específicos, um ou dois dos quais pode
exercer as funções de coordenador. Os trabalhos de cada painel têm a
duração de 1 hora e 50 minutos.
As mesas-redondas são também da iniciativa dos participantes.
Destinam-se a debates sobre temas específicos, com a duração máxima de 1 hora e 30 minutos. Terão obrigatoriamente de apresentar um
programa e responsáveis pela sua execução.
A organização aceita a submissão de comunicações individuais ou
em co-autoria, encarregando-se da sua organização em formato de
painel.
Os posters são de iniciativa individual ou em co-autoria e terão um
espaço próprio para a sua exibição e discussão.

370

ANTROPOlógicas, Nº 9, 2005

ANTROPOlógicas

CONGRESSOS

Nº 9 ‘Porto ‘UFP ‘2005

Locais

AFINIDADE E DIFERENÇA
Lisboa, 6 a 8 de Abril de 2006
(Primeira circular)
A Associação Portuguesa de Antropologia irá realizar nos dias 6, 7
e 8 de Abril de 2006 o seu 3º Congresso sob o lema Afinidade e Diferença. Com ele pretendemos invocar uma tensão básica que percorre o
nosso campo disciplinar, provocada simultaneamente pela identificação
do que se julga ser comum e do que se julga ser específico em cada
cultura.
Sob esta temática voluntariamente lata, queremos realizar um Congresso onde sejam acolhidos todos os domínios de saber reconhecidos
como Antropologia e que constitua um momento de reflexão sobre a
sua situação actual, tanto no plano nacional como no internacional. Por
um lado, reflexão teórica sobre a Antropologia, à luz do seu passado e
de um presente marcado por profundas transformações económicas,
sociais e culturais, que não deixaram de a afectar. Por outro, reflexão
sobre dimensões muito concretas do seu ensino e da sua investigação,
como as que decorrem da padronização da formação universitária no
contexto da União Europeia. Reflexão, finalmente, sobre o seu sentido
enquanto saber social crítico e sobre as condições sociais e culturais
que permitem a sua reprodução.
Embora estejamos a preparar informação mais detalhada, enviamos desde já esta primeira circular de divulgação. Posteriormente,
faremos chegar informação suplementar, através da nossa mailing-list e
da nossa página da Web.
A Comissão Organizadora

369

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL)
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)

Patrocínios
O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL)
e o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)
cedem graciosamente à APA as suas instalações para a realização do
congresso.

Estruturação
O Congresso funcionará através de sessões plenárias, painéis
temáticos, mesas-redondas e posters.
As sessões plenárias são da responsabilidade da Comissão
Organizadora. Pretende-se abordar nelas temas de interesse geral relativos à situação da Antropologia em Portugal, à da Antropologia em
termos globais, e referentes à actividade da APA.
A iniciativa da organização de painéis temáticos cabe aos participantes. Cada painel é composto por 5 participantes com comunicações
articuladas em torno de temas específicos, um ou dois dos quais pode
exercer as funções de coordenador. Os trabalhos de cada painel têm a
duração de 1 hora e 50 minutos.
As mesas-redondas são também da iniciativa dos participantes.
Destinam-se a debates sobre temas específicos, com a duração máxima de 1 hora e 30 minutos. Terão obrigatoriamente de apresentar um
programa e responsáveis pela sua execução.
A organização aceita a submissão de comunicações individuais ou
em co-autoria, encarregando-se da sua organização em formato de
painel.
Os posters são de iniciativa individual ou em co-autoria e terão um
espaço próprio para a sua exibição e discussão.

370

ANTROPOlógicas, Nº 9, 2005

CONGRESSOS

Submissão de propostas

Apreciação das propostas

A submissão de propostas de painéis temáticos, mesas-redondas,
posters e comunicações a título individual deverá ser feita até 31 de
Janeiro de 2006 para o e-mail apa@ics.ul.pt ou para Associação Portuguesa de Antropologia (ed. do ICS da Universidade de Lisboa), Av.
Prof. Aníbal de Bettencourt, nº9 1600-189 Lisboa.
As propostas deverão incluir obrigatoriamente os seguintes elementos:

A apreciação das propostas será feita até 15 de Fevereiro pela
Comissão Organizadora assessorada pela Comissão Científica. Nessa
data, será prestada informação sobre as decisões tomadas.
No decurso de Março o programa Definitivo será disponibilizado na
página da APA.
Para condições de inscrição e boletim de inscrição consultar:
http://www.apantropologia.net

Painéis


Título, nomes do(s) coordenador(es) e dos autores,
acompanhados da identificação da Instituição a que estão
ligados, endereços, números de telefone e e-mails;



Resumo em Times New Roman incluindo uma apresentação do
painel (até 600 caracteres) e um resumo até 1500 caracteres
de cada comunicação (não deve conter referências
bibliográficas).



Três a seis palavras-chave por comunicação

Comunicações a título individual ou em co-autoria e posters


Título, nome(s) do autor(es), acompanhados da identificação
da Instituição a que estão ligados, endereço, nº de telefone e
e-mail;



Resumo em Times New Roman até 1500 caracteres (sem
bibliografia).



Três a seis palavras-chave

Mesas-redondas


Título, nomes dos responsáveis (mínimo dois) e dos
animadores (mínimo três), acompanhados da identificação da
Instituição a que estão ligados, endereço, nº de telefone e
e-mail;



Resumo do programa de trabalhos em Times New Roman até
1000 caracteres.
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