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Martin Alberto Ibáñez-Novion (1943-2003) graduou-se em Antropologia
na Universidade Nacional de La Plata, em Buenos Aires, e concluiu o mestrado em Antropologia no Museu Nacional (UFRJ). Em 1973, a convite do
professor Roberto Cardoso de Oliveira, migrou para Brasília para compor o
quadro docente do Departamento de Antropologia da UnB. Foi coordenador de graduação várias vezes e dedicou-se sobretudo às aulas, orientações
e convivência com os estudantes graduandos. Depois de 30 anos de trabalho na UnB, faleceu no Hospital Universitário de Brasília. O prêmio é uma
homenagem a contribuição de Martin Novion à ciência antropológica e visa
estimular novas carreiras e dar visibilidade à produção original e de grande
qualidade acadêmica de pesquisas desenvolvidas na graduação.
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Objetivo

O Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília (DAN), através de sua Coordenação de Graduação, lança o II Prêmio Martin Novion de
Melhor Dissertação de Graduação. O Edital será regido na forma do disposto
abaixo:
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Objeto

O Edital é de âmbito local e tem por objeto a seleção da melhor dissertação
de recém graduado/a, com resultado de pesquisa antropológica.
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Da habilitação

Serão aceitas dissertações relativas a pesquisas desenvolvidas no curso de
graduação em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia da UnB.
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Só podem concorrer nesta modalidade graduados/as cuja dissertação foi defendida no ano de 2013. O trabalho deve apresentar uma reflexão crítica e
incorporar a contribuição da produção antropológica clássica e contemporânea.
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Da premiação
1. Os/as autores/as das três melhores dissertações receberão premiação
na forma de Certificado.
2. Os/as autores/as das três melhores dissertações receberão livros de
referência na área de antropologia, em número a ser posteriormente
definido.
3. A melhor dissertação será publicada na Série Antropológica, de acordo
com o cronograma de publicação da Série.
4. A critério da Comissão Julgadora poderão ser concedidas menções honrosas a outras dissertações participantes do Edital, ademais dos/as
vencedores/as, que sejam julgados/as de reconhecida qualidade.
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Inscrições
1. A inscrição no Prêmio Martin Novion de Melhor Dissertação de Graduação deverá ser feita no período de de 20 a 31 de outubro de 2014.
Os seguintes documentos devem ser entregues à secretaria do DAN, em
três vias (duas em papel e uma em cd-rom):
(a) A dissertação de graduação completa, na versão final, conforme
entregue na conclusão do curso de graduação.
(b) Na capa da dissertação, devem constar as seguintes informações:
• Prêmio Martin Novion de Melhor Dissertação de Graduação
• Nome do/a candidato/a
• Instituição onde foi desenvolvida a pesquisa (departamento,
curso, laboratório/núcleo de pesquisa)
• Título do trabalho
• Nome do/a orientador/a
• Instituição de financiamento (quando houver)
• Contatos do/a candidato/a (telefone, e-mail e endereço postal)
(c) Cópia da ata de defesa da dissertação.
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2. Somente serão consideradas as inscrições que estejam em estrita conformidade com as normas estabelecidas neste Edital.
3. A inscrição implica a aceitação, pelo/a candidato/a, de todas as disposições do presente Edital.
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Da comissão julgadora
1. A escolha dos membros da Comissão Julgadora é atribuição do Colegiado do DAN.
2. A Comissão Julgadora será composta por três membros.
3. Os membros da Comissão Julgadora poderão ter estudantes sob sua
orientação concorrendo no Edital.
4. A Comissão Julgadora terá a competência para decidir sobre os casos
omissos.
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Dos critérios de avaliação

As monografias serão avaliadas levando em conta o uso da etnografia, a pertinência teórico-metodológica do trabalho, a qualidade da análise, o diálogo
com a produção antropológica brasileira e estrangeira, a qualidade e estrutura do texto.
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Da divulgação dos resultados e da premiação

O resultado final do Prêmio Martin Novion de Melhor Dissertação de Graduação será divulgado até o dia 31 de dezembro de 2014 no mural e na página
do DAN (www.dan.unb.br). A premiação dos/as vencedores/as ocorrerá na
primeira reunião do Colegiado do DAN do ano de 2015.
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Das disposições finais
1. Eventuais dúvidas sobre o Edital poderão ser sanadas mediante consulta eletrônica dirigida à Comissão Julgadora, sob o título "Prêmio
Martin Novion - Dúvida", no endereço: departamentodeantropologia@gmail.com.
2. Caberá ao/à estudante inscrito/a manter-se atualizado/a sobre o andamento do Edital, por meio da página do DAN onde serão divulgadas
todas as informações necessárias.
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