
 

Chamada para submissão de resumos 

Está aberto o período para submissão de propostas de trabalhos a serem apresentados na V 

Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia, que acontecerá entre os dias 20 e 22 de maio de 

2015 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As propostas devem ser enviadas em formato de 

resumo (com até 300 palavras) através de formulário (link abaixo) até o dia 21 de dezembro de 2014. O 

responsável pelo trabalho deve indicar na inscrição um dos cinco eixos temáticos no qual pretende 

apresentar o trabalho: 1) Corpo, saúde, biomedicina e tecnociência; 2) Transformações climáticas, 

ambientes e territórios; 3) Efeitos da produção de conhecimento, intervenções e gerenciamentos 

tecnológicos; 4) Produção de conhecimentos e multiplicidades ontológicas e 5) Ressonâncias dos 

Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia no ensino, teoria e pesquisa antropológicas. 

As propostas serão avaliadas pela Comissão Científica da V ReACT e os resultados serão 

divulgados no dia 15 de março de 2015. Aqueles que tiverem seus trabalhos aprovados deverão enviar a 

versão completa até 15 de abril de 2015. A V Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia está 

sendo organizada pelo Grupo Ciências na Vida, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com apoio da Rede de Antropologia 

da Ciência e Tecnologia. 

 

Informações Gerais: 

V Reunião de Antropologia da Ciência e da Tecnologia 

Data: 20 a 22 de maior de 2015 

Local: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre/RS 

Prazo para submissão de propostas de trabalho: 21 de dezembro de 2014 

Normas do resumo: até 300 palavras e indicação do Simpósio Temático ao qual está sendo submetido  

Link para inscrição: http://bit.ly/1wVPQmp 

Site geral do evento: http://www.ige.unicamp.br/react/ 

Realização: Grupo de Pesquisa Ciências na Vida (CNPq) e PPGAS/UFRGS 


