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Arqueologia do Nordeste: conhecimento, particularidades e 

novas perspectivas 

 

Terceira Circular 

 

A Sociedade de Arqueologia Brasileira – Núcleo Regional Nordeste (biênio 

2012 – 2014) vem a público informar os procedimentos para inscrição dos 

participantes na III Reunião da SAB – Nordeste, a ser realizada em São Luís – MA, 

entre os dias 29, 30 e 31 de outubro de 2014. 

 

1 Prorrogação da submissão de trabalhos científicos (comunicação oral 

e pôsteres) 

 

Informamos que o prazo para submissão de trabalhos científicos para III 

Reunião da SAB – Nordeste foi prorrogado. A data limite para envio de resumos nas 

modalidades comunicação oral e pôsteres foi estendida para: 

10 de agosto de 2014 

 As normas para apresentação dos resumos estão descritas na Segunda 

Circular da SAB Nordeste, amplamente divulgada. Solicitamos aos interessados que 

enviem os seus trabalhos até a data limite, pois esse prazo não será prorrogado. 

  

 

 

III Reunião da Sociedade de 

Arqueologia Brasileira 

Núcleo Regional Nordeste 
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2 Normas para realização de inscrição 

 

Poderão se inscrever na III Reunião da SAB – Nordeste os participantes 

classificados nas modalidades apresentação de trabalho ou ouvinte e nas 

categorias sócio e não-Sócio. 

Os interessados deverão preencher a Ficha de Inscrição, que segue no final 

desta circular e enviá-la por e-mail para: 

sabnordeste2014@gmail.com 

Após esse procedimento, o Banco e/ou a Comissão Organizadora do evento 

enviará um boleto bancário para pagamento, em nome do participante. 

 

3 Valores das inscrições e modalidades de participação 

 

Os valores das inscrições, conforme modalidade (apresentação de trabalho e 

ouvinte) e categoria (sócio e não-sócio) estão especificados no quadro abaixo. 

 

 

 

DATA 

CATEGORIA 

Sócio da SAB 

(efetivo ou 

colaborador) 

Sócio da 

SAB 

(estudante) 

Não sócio 

(profissional) 

Não Sócio 

(estudantes) 

Até 15 de agosto R$ - 100,00 R$ - 50,00 R$ - 120,00 R$ - 70,00 

Até 15 de setembro R$ - 120,00 R$ - 70,00 R$ - 140,00 R$ - 90,00 

A partir de 16 de 

setembro 

R$ - 150,00 R$ - 100,00 R$ 170,00 R$ 120,00 

 

Atenção: Não haverá ressarcimento do valor da inscrição em caso de 

desistência.  

 Os estudantes não sócios da SAB deverão comprovar sua condição, 

enviando algum comprovante de vinculação institucional. 

  

mailto:sabnordeste2014@gmail.com
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3 Informações sobre hospedagem e alimentação 

 

Toda a programação científica da III Reunião da SAB – Nordeste ocorrerá no 

Centro Pedagógico Paulo Freire, na Universidade Federal do Maranhão, Campus do 

Bacanga.  

A UFMA localiza-se a menos de 3 km do Centro Histórico de São Luís; 5 km do 

bairro do São Francisco e menos de 10 km dos bairros Ponta D’areia e Calhau. 

Sugerimos que os participantes se hospedem nessas regiões, em virtude da facilidade 

de transporte, distância, mobilidade e boa qualidade dos hotéis. 

As refeições poderão ser feitas na UFMA, no Restaurante Universitário. O valor 

do ticket alimentação para visitantes é R$ - 8,00. Outras opções são o Centro Histórico 

de São Luís e na área comercial do centro da cidade.  

 

6 Disposições gerais 

a) A programação científica do evento será divulgada na Quarta Circular, a ser 

publicada no mês de agosto; 

b) Os participantes que quiserem lançar publicações no evento, apresentar obras 

audiovisuais ou atividades culturais deverão contatar diretamente a Organização da III 

Reunião da SAB – Núcleo Nordeste pele email do evento; 

c) Dúvidas ou sugestões poderão ser encaminhadas ao email da Organização da 

III Reunião da SAB – Núcleo Nordeste; 

Aguardamos a maciça participação dos colegas do Nordeste e de outras regiões! 

 

São Luís, 04 de julho de 2014. 

 

Comissão Organizadora  

III Reunião da SAB Nordeste. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

INFORMAÇÕES SOBRE O PARTICIPANTE 

Nome completo  

RG  

CPF  

Endereço  

Vinculação Institucional  

Email  

Telefone com DDD  

Dados bancários 

(Agência e Conta 

Corrente ou Poupança) 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO 

Modalidade (   ) Apresentação de trabalho 

(   ) Ouvinte 

Categoria (   ) Sócio (efetivo ou colaborador (   ) Sócio (estudante) 

(   ) Não-sócio (profissional)   (   ) Não-sócio (estudante) 

Tipo de apresentação (   ) Simpósio  

(   ) Comunicação Oral  

(   ) Pôster  

(   ) Outros  - indicar: 

Título do trabalho  

 

 

Data para emissão do 

boleto de pagamento 

 

(   ) Até 15 de agosto 

(   ) Até 15 de setembro 

(   ) A partir de 16 de setembro 

 

 

Para os estudantes não sócios comprovar sua condição enviando algum 

comprovante de vinculação institucional, juntamente com a Ficha de Inscrição.  

 


