
 
IX Reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira - Núcleo Regional Sul. 

“Arqueologia, Patrimônio e Interdisciplinaridade: desafios contemporâneos”. 

14 a 17 de outubro de 2014. Joinville/SC. 

 

- 8ª Circular – 

 

Prezados Sócios, 

Voltamos a falar da eleição em nossa regional. Devido às normas da SAB, 

infelizmente, o Prof. Lucas Bueno não poderá concorrer à representante regional, uma 

vez que já ocupa um cargo na atual gestão nacional. Por esse motivo, foi realizada a 

substituição do candidato à representante regional por Santa Catarina. A nova 

composição segue abaixo. 

  

Chapa "Contextos em Conexão": 

- Prof. Dr. Rafael Guedes Milheira (Departamento de Antropologia e Arqueologia 

da Universidade Federal de Pelotas).  

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4739058A7 

- Prof. Juliano Bitencourt Campos (Setor de Arqueologia da Universidade do 

Extremo Sul Catarinense). 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4269607A8  

- Prof. Dr. Laercio Loiola Brochier (Departamento de Antropologia Social da 

Universidade Federal do Paraná) 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4581921E9 

 

Solicitamos que a cédula encaminhada na 7ª Circular seja desconsiderada. Apenas a 

cédula que segue ao final desta circular deve ser utilizada para votação à distância. 

Relembramos que as cédulas estarão disponíveis durante a IX Reunião da SAB Sul em 

Joinville até o dia 16 de outubro, quando será realizada a Assembleia. Os colegas que não 

puderem realizar seu voto presencialmente deverão encaminhar por correio a cédula, 

devidamente preenchida com seu voto, para o seguinte endereço: 

 



 
Museu Arqueológico do Sambaqui de Joinville 

Rua Dona Francisca 600 – Centro 

Joinville – Santa Catarina  

CEP: 89201-250 

 

Serão aceitos os votos que chegarem até o momento da apuração. As demais 

condições seguem as mesmas, a saber: será aceito apenas um voto por correspondência; 

apenas os sócios da SAB que estejam em dia com suas anuidades têm direito a voto; as 

demais situações devem transcorrer conforme estabelecido no Estatuto da SAB. 

Agradecemos profundamente a mobilização e disposição dos colegas e pedimos 

desculpas pela inconveniente troca de cédulas. 

Em breve os responsáveis pela chapa enviarão as propostas para seus mandatos. 

Um abraço a todos! 

 

Joinville, 27 de setembro de 2014. 

 

Comissão Coordenadora 2013/2014 

Beatriz Ramos da Costa 
Representação Santa Catarina 

 

Marcus Vinícius Beber 
Representação Rio Grande do Sul 

 

Josilene Aparecida de Oliveira 
Representação Paraná 



 
  

RESPRESENTAÇÃO SAB REGIONAL SUL 2015-2016 

CHAPA "CONTEXTOS EM CONEXÃO" 

 

 

 

 

Prof. Dr. Rafael Guedes Milheira.  

(Departamento de Antropologia e Arqueologia da 

Universidade Federal de Pelotas) 

 

 

 

 

 

Prof. Juliano Bitencourt Campos  

(Setor de Arqueologia da Universidade do Extremo Sul 

Catarinense). 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Laercio Loiola Brochier.  

(Departamento de Antropologia Social da Universidade 

Federal do Paraná) 

 

 


