
Chamada
O Centro Regional Querétaro do

Instituto Nacional de Antropologia eHistória,
O Seminário Interinstitucional de Onomástica

e o Museu Regional de Querétaro
convidam

pesquisadores das diversas disciplinas relacionadas, para participar das

III Jornadas Antroponomásticas
Encontro de Onomástica em Querétaro

que acontecerá no auditório do Museu Regional de Querétaro
nos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2021.

Dependendo das condições sanitárias atuais e vindouras
o evento será realizado presencialmente e a distância

Estas Jornadas focam a apresentação de trabalhos sobre os nomes de pessoas, tanto na
América Latina, quanto em outras regiões do orbe. Haja vista que a Onomástica é uma
multidisciplina, que se orienta por ser uma transdisciplina, convidamos a participar do
evento linguistas, antropólogos, historiadores, sociólogos, etc que estudam essa
categoria de nomes. Serão apresentadas comunicações abertas que contemplem as
seguintes diretrizes

Diretrizes

1. Podem ser inscritos trabalhos científicos com o objetivo de estudar os nomes de pessoa.
2. As comunicações terão duração de 20 minutos, com 10 minutos de discussão. Não haverá
comunicações simultâneas, já que o modo é por videoconferência.

3.Deverá ser enviado por e-mail uma proposta de apresentação (extensão entre 300 e 500
palavras), mais bibliografia e palavras-chave para julio_perez@inah.gob.mx e
francisco_peral@inah.gob.mx. A proposta incluirá tema do trabalho, seu escopo, objetivo(s),
metodologia, além de, se for o caso, resultados e conclusões principais; prazo para envio
sexta-feira, 30 de julho de 2021, para revisão.
4.Envie junto com a proposta uma folha adicional contendo os seguintes dados: a) Nome(s)

completo(s) do autor(es); b) indicar se você é um pesquisador ou um estudante; c) instituição a que
pertence; d) número de telefones; e) e-mail.
5. A seleção das propostas será feita com base nos critérios desta convocação. A seleção levará em
conta o espaço disponível para o evento (três dias). Os resultados serão divulgados a partir de
sexta-feira, 27 de agosto e 2021 por e-mail.

Saudações

O Comitê Organizador das III Jornadas Antroponomásticas
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