
 

1ª CIRCULAR 

DAM/PPGA UFPE 

 

 

1. Apresentação e tema do evento 

 

O Núcleo Família, Gênero, Sexualidade e Saúde (FAGES) e o Núcleo de Estudo 

e Pesquisa sobre Etnicidade (NEPE) do PPGA/UFPE, juntamente com o Grupo 

Gênero, Corpo e Sexualidade (GCS/UFRN), o Grupo de Etnologia, Tradição, 

Ambiente e Pesca Artesanal - ETAPA (PPGAS/UFRN), o Coletivo de 

Antropologia e Saúde Coletiva da Universidade de Brasília (CASCA), o Grupo 

de Pesquisa em Saúde, Sociedade e Cultura da Universidade Federal da Paraíba 

(GRUPESSC/PPGA/UFPB), o Núcleo de Pesquisa em Gênero, Saúde e Direitos 

Humanos – Mandacaru, da Universidade Federal de Alagoas (PPGA/UFAL) e o 

Museu das Parteiras (PPGA/UFPE) convidam a todos os/as interessados/as a 

participar da IV Reunião de Antropologia da Saúde – IV RAS, a ser realizada 

de 22 a 24 de setembro de 2021 na Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife/PE. Para esse encontro, cujo tema é “Eventos Críticos e Cotidianos de 

Saúde”, a proposta é que o eixo norteador dos debates seja pensado para dar 

visibilidade aos eventos de saúde global e locais como pandemias, epidemias e 

seus impactos na vida e nas políticas públicas de saúde, assim como eventos 

cotidianos relacionados ao campo da saúde, a partir de diálogo entre 

pesquisadores, acadêmicos, estudantes, gestores públicos e movimentos sociais. 

Em virtude da crise sanitária da COVID19 o evento será on-line.  

 

2. Público-alvo 

 

Dando continuidade à I, II e III RAS, realizadas respectivamente na UFPB em 

2015, na UnB em 2017, na UFRN em 2019, a IV RAS tem por finalidade reunir 

pesquisadores, docentes e discentes de diferentes núcleos e grupos de pesquisa em 

Antropologia da Saúde (e suas intersecções com corpo, gênero, raça/etnia, 

identidades, sexualidades, deficiências, geração, ambiente, etc.) que participaram 

ou não das primeiras edições do evento, bem como professores, estudantes de 



graduação e pós-graduação, gestores, profissionais de saúde e movimentos sociais 

que atuam na interface entre antropologia, saúde e ciências humanas.  

 

3. Programação (Provisória) 

 

A programação do evento contará com conferências, mesas redondas, fóruns, 

grupos de trabalhos com temas pertinentes à relação da produção antropológica e 

das ciências sociais e humanas em saúde com o contexto atual de acordo com o 

eixo temático do debate da IV RAS. Haverá um momento para lançamentos de 

livros, filmes e demais produções. Além disso, os grupos de trabalho acolherão 

apresentações orais e relatos de experiência. Incentivamos a participação de 

mestras e mestres de saberes tradicionais, ONGs e coletivos que trabalhem com a 

temática da saúde nas composições de mesas e GTs. 

 

4. Envio de proposta para organização de Mesa Redonda 

 

As mesas devem ser coordenadas por 1 ou 2 pessoas que poderão ou não fazer 

parte da mesa. Pelo menos um/uma dos/as proponentes deve ter doutorado 

concluído. Cada mesa deve ter no mínimo 2 e no máximo 3 palestrantes e um/a 

debatedor/a. Sugerimos, quando possível, que as mesas sejam de composição 

mista garantindo a representação dos movimentos sociais, pessoas indígenas, 

negras, quilombolas, ciganas, LGBTQI+ e pessoas com deficiência. A proposta 

deve conter título com até 200 carácteres; resumo até 1500 caracteres; 3 palavras-

chave (serão aceitas em português, espanhol e inglês). As propostas devem ser 

enviadas para o e-mail ivras.pe@gmail.com, indicando no título do e-mail 

“Proposta Mesa 4 RAS”. 

 

5. Envio de propostas para organização de Grupos de Trabalhos (GTs) 

 

Os GTs devem ser coordenados por 2 pessoas de localidades diferentes. Pelo 

menos um/uma dos/as coordenadores deve ter doutorado concluído. A proposta 

deve conter título com até 200 carácteres; Resumo até 1500 caracteres; 3 palavras-

chave (serão aceitas propostas em português, espanhol e inglês). As propostas 

devem ser enviadas para o e-mail ivras.pe@gmail.com, indicando no título do e-

mail “Proposta para Organização de GT 4 RAS”. 

 

Obs: após a definição dos Grupos de Trabalho enviaremos uma nova circular para 

a inscrição dos resumos a serem apresentados nos GTs selecionados. 

 

5.1- Audiovisual (A definir) 

5.2- Lançamento de livros (A definir) 

6 Prazos 

 

Atividades  Prazos 

Envio de propostas para organização de 

Mesas e GTs.  

22/02 a 22/03 de 2021 

mailto:ivras.pe@gmail.com
mailto:ivras.pe@gmail.com


Resultados das mesas e GTs, aprovados.  

 

09/04 de 2021 

Inscrições de trabalhos para apresentação 

nos GTs. 

19/04 a 09/05 

Resultado dos trabalhos aprovados para 

GTs. 

09/06  

Envio dos artigos completos para os 

coordenadores de GTs. 

27/08 

Envio dos filmes e dos ensaios 

fotográficos para os coordenadores da 

Exposição fotográfica e da Mostra de 

filmes. 

A definir 

 

Contato: ivras.pe@gmail.com 

Instagram: https://www.instagram.com/p/CLH624BlhEQ/?igshid=qgxt9xo2rvh0 

Facebook:https://www.facebook.com/IV-RAS-Reuni%C3%A3o-de-Antropologia-da-

Sa%C3%BAde-173279111054254  
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