
 

 

 

O Canteiro de Antropologia consiste em ciclos de palestras e debates com 

enfoque em temas e abordagens presentes nas diversas Humanidades. O intuito é 

promover o compartilhamento desses conhecimentos, bem como a 

diferentes temas de estudos e metodologias de pesquisa.

        Com o objetivo de promover diálogos entre as discussões acadêmicas e

modos de conhecimento, 

dialoguem com as Humanidad

acadêmica ou não. Sem abrir mão do objetivo de abarcar a contribuição de diversas 

pesquisas e reflexões a respeito do sul

brasileiro, o Canteiro de Antropologia tem co

variadas discussões de forma a enriquecer a vida acadêmica no campus Serra da 

Capivara. 

       O Canteiro de Antropologia acontece periodicamente com a exposição dialogada 

dos convidados, tendo como público

Capivara da Universidade Federal do Vale do São Francisco, bem como demais 

interessados na construção de parcerias e novos conhecimentos.

    

          

 

 

 

Realização: 

 

 

eiro de Antropologia consiste em ciclos de palestras e debates com 

enfoque em temas e abordagens presentes nas diversas Humanidades. O intuito é 

promover o compartilhamento desses conhecimentos, bem como a 

diferentes temas de estudos e metodologias de pesquisa. 

Com o objetivo de promover diálogos entre as discussões acadêmicas e

modos de conhecimento, serão convidadas pessoas detentoras de saberes que 

dialoguem com as Humanidades independentemente de sua formação,

acadêmica ou não. Sem abrir mão do objetivo de abarcar a contribuição de diversas 

pesquisas e reflexões a respeito do sul-sudeste do Piauí e dos estados do Nordeste 

brasileiro, o Canteiro de Antropologia tem como intuito maior promover as mais 

variadas discussões de forma a enriquecer a vida acadêmica no campus Serra da 

O Canteiro de Antropologia acontece periodicamente com a exposição dialogada 

dos convidados, tendo como público-alvo a comunidade acadêmica do campus Serra da 

Capivara da Universidade Federal do Vale do São Francisco, bem como demais 

interessados na construção de parcerias e novos conhecimentos.  

 

 

eiro de Antropologia consiste em ciclos de palestras e debates com 

enfoque em temas e abordagens presentes nas diversas Humanidades. O intuito é 

promover o compartilhamento desses conhecimentos, bem como a compreensão de 

Com o objetivo de promover diálogos entre as discussões acadêmicas e outros 

serão convidadas pessoas detentoras de saberes que 

es independentemente de sua formação, seja ela 

acadêmica ou não. Sem abrir mão do objetivo de abarcar a contribuição de diversas 

sudeste do Piauí e dos estados do Nordeste 

mo intuito maior promover as mais 

variadas discussões de forma a enriquecer a vida acadêmica no campus Serra da 

O Canteiro de Antropologia acontece periodicamente com a exposição dialogada 

de acadêmica do campus Serra da 

Capivara da Universidade Federal do Vale do São Francisco, bem como demais 


