VI CONVERSAS DA KATA
CHAMADA DE TRABALHOS

Brasília, 16 de abril de 2018

O Corpo Discente da Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de
Brasília (PPGAS/UnB) torna pública a chamada para a apresentação de relatos
autoetnográficos e textos acadêmicos no VI Conversas da Kata, a ser realizado entre os
dias 07 e 09 de agosto de 2018 no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de
Brasília.

Apresentação
O VI Conversas da Kata tem o objetivo de fomentar o debate sobre saúde mental na
Universidade. Todas sabemos o quão angustiante e solitária pode ser a experiência
acadêmica; o quão, muitas vezes, acabamos a vivenciando de modo violento e
opressor. Em virtude disso e contra isso, este será um espaço de conversa.
Em edições anteriores, a Chamada de Trabalhos requisitava textos e produções de
cunho estritamente acadêmico. O formato de 2018 segue contornos diferentes.
Procuramos, também, relatos autoetnográficos que tragam narrativas possíveis sobre
a vida na Universidade e em tudo o que ela pode implicar, sejam as experiências
mais positivas e extasiantes, sejam aquelas sobre as quais evitamos, de todo modo,
falar. Chegou o momento do basta. Em silêncio, não ficaremos.
Nosso propósito, ainda, é permitir o encontro entre pesquisadoras, discentes e
docentes do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade
de Brasília (PPGAS/UnB) e de outros programas de pós-graduação em Antropologia
Social e áreas afins internas ou externas à Universidade de Brasília, bem como das
estudantes de graduação em Ciências Sociais/UnB. Neste sentido, convidamos as
autoras a compartilhem escritos acadêmicos (individuais e/ou coletivos).
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Dos moldes do evento
2.1.

Para o debate dos Grupos de trabalho (GTs), bem como para o parecer dos

relatos e textos, serão convidadas estudantes do PPGAS/UnB. As definições das
debatedoras ocorrerão após o envio dos resumos, visto que os GTs terão suas
temáticas definidas de acordo com temáticas propostas pelas participantes.
2.2

Serão aceitos resumos de todas as estudantes matriculadas no PPGAS/UnB,

inclusive as recém-ingressas e recém-egressas, além de trabalhos oriundos de outros
programas de pós-graduação em Antropologia Social, áreas afins e da graduação em
Ciências Sociais/UnB.
2.3.

Cada discente poderá inscrever apenas um resumo.

2.4.

O relato autoetnográfico pode ser escrito em linguagem metafórica e/ou

ilustrativa, a fim de evitar que as autoras exponham suas questões e temas e sejam
penalizadas por isso.
2.5

O texto acadêmico deve ser de autoria própria, escrito individual ou

coletivamente.

Sobre o formato das discussões
3.1.

A proposta do VI Conversas da Kata é que o resumo aprovado se transforme

em relato autoetnográfico ou texto acadêmico e seja compartilhado com todas as
demais participantes do evento (desde que com a anuência por parte da autora no
momento da inscrição);
3.1.1

O relato etnográfico poderá ser anônimo e, com anuência no momento da

inscrição, lido no evento por algum/a dos/as membros do Comitê Organizador ou
por outra pessoa expressamente indicada no momento da inscrição;
3.2.

A ideia é que o texto acadêmico passe por três momentos: primeiro, de escrita

e envio para a Comissão Organizadora, que o repassará às pareceristas; segundo,
com uma réplica à autora por parte da parecerista, com apontamentos sugestões,
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conselhos; por último, a possibilidade de redação, por parte da autora, de uma
tréplica, incorporadas ou não as sugestões vindas no parecer.
3.3.

Com isso, procuramos evidenciar a forma coletiva pela qual um texto pode ser

escrito e a necessidade de que, na medida do possível, nós, autores e autoras em
formação, possamos também nos ler.
3.4.

Nos GTs, portanto, poderá tanto estar disponível, para o público em geral (via

blog) e para as demais participantes, a versão original do texto, quanto os
comentários da parecerista e a tréplica (no caso dos textos acadêmicos).
3.5

Todos

os

trabalhos

ficarão

disponíveis

para

acesso

no

blog

(http://conversasdakata.blogspot.com.br).

Procedimentos da Inscrição
4.1.

A inscrição no VI Conversas da Kata será feita mediante preenchimento da ficha

de inscrição (https://goo.gl/forms/tHUzELh7i53TSLr62) preenchida e do resumo
do relato autoetnográfico ou do texto acadêmico ao conversasdakataunb@gmail.com
4.1.1

O resumo deverá ter, no máximo, 1200 caracteres (incluindo espaços) e pelo

menos três palavras-chave. O resumo não poderá ser apresentado em formato de
tópicos e deverá ser redigido em português, inglês ou espanhol.
4.2

Somente duas pessoas do Comitê Organizador terão acesso ao relatos

autoetnográficos (Elisa Rosas e Vinícius Venancio). Estes documentos, após o evento,
serão excluídos dos arquivos do e-mail institucional do VI Conversas da Kata.
4.3.

Com a aprovação do resumo, a autora deverá o trabalho completo para o

mesmo e-mail:
4.3.1. Nome

completo e vínculo com o programa de pós-graduação ou

departamento de graduação de origem.
4.3.2. Título completo do relato e/ou texto;

3

4.4.

A formatação do texto do resumo deverá ser: fonte Times New Roman,

tamanho 12, espaço entre linhas 1,5, sem recuo e sem espaçamento na primeira linha,
com espaçamento 10 pt entre parágrafos e com alinhamento justificado, margens
superior e esquerda, 3,0; inferior e direita, 2,0). O arquivo deve estar em formato pdf.
4.5.

O relato autoetnográfico e/ou texto acadêmico em caso de aprovação do

resumo, deverá seguir a formatação prescrita pelo item 4.4. O conteúdo poderá ser
de, no máximo, 20 mil caracteres (incluindo espaços e bibliografia). O texto poderá
ser redigido em português, inglês ou espanhol.

Do formato do evento
5.1

O evento será realizado em três dias.

5.1.1

O primeiro dia (07/08) terá como foco primordial a saúde mental na

Universidade. Pela manhã, na abertura oficial do VI Conversas da Kata, teremos um
mesa-redonda cujo propósito será discutir político-academicamente questões,
problemas e alternativas à temática levantada. À tarde, ocorrerá o momento de
leitura e debate dos relatos autoetnográficos. Esta sessão será reservada ao corpo
discente da pós-graduação e da graduação.
5.1.2 No dia 08/08 e na manhã do dia 09/08, serão discutidos os textos de cunho
acadêmicos, em GTs a serem definidos pelo Comitê Executivo.
5.1.3 A sessão de encerramento acontecerá na tarde do terceiro dia de evento (09/08),
quando procuraremos nos debruçar sobre questões que se mostraram candentes nas
discussões realizadas, centrando o olhar na questão da saúde mental. Será o
momento de conjecturar cenários, propor alianças e criar novas resoluções de ação.
5.2

Os locais de realização de cada uma das sessões será divulgado

posteriormente, no blog do Conversas da Kata.
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Cronograma
16 de abril a 6 de maio

Envio de resumos

26 de maio

Divulgação dos resumos aprovados e da
configuração dos GTs

08 de junho a 15 de junho

Envio dos relatos
autoetnográficos/textos acadêmicos

06 de julho

Entrega do parecer à autora

09 de julho a 20 de julho

Envio da tréplica à parecerista

07 de agosto a 09 de agosto

Realização do evento
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