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3a CIRCULAR | ATIVIDADES INTEGRADORAS
1. O EVENTO

O Terceiro Congresso Internacional Povos Indígenas da América Latina (CIPIAL) 3o CIPIAL - será realizado nos dias 3 a 5 de julho de 2019, na Universidade de Brasília
(UnB), campus Darcy Ribeiro, em Brasília - DF, Brasil, com o tema central “Trajetórias,
narrativas e epistemologias plurais, desafios comuns”.
A programação do 3o CIPIAL será composta por atividades de interlocução
acadêmico-científica (conferências, painéis e mesas redondas, simpósios temáticos,
sessão de pôsteres) e integradoras (grupos de trabalho, fóruns, rodas de conversa,
oficinas, minicursos, mostras documentais e artísticas), relacionadas aos seguintes eixos
temáticos:
a) História e memória;
b) Línguas Indígenas;
c) Artes, literaturas e comunicação indígena;
d) Política, cidadania e direitos indígenas;
e) Terras e territorialidades indígenas;
f) Educação para a diversidade;
g) Sociedade, ambiente e sustentabilidade;
h) Alimentação indígena;
i) Saúde e medicina indígena;
j) Gênero e etnicidade;
k) Grandes projetos, economia, produção e alternativas ao desenvolvimento;
l) Problemas sociais indígenas em contextos urbanos.

A presente circular visa oferecer informações gerais aos interessados em propor
atividades integradoras para o 3o CIPIAL.
2. ATIVIDADES INTEGRADORAS
2.1 Grupos de trabalho, fóruns e rodas de conversa
Atividades integradoras como grupos de trabalho, fóruns e rodas de conversa
destinam-se a promover, respectivamente:
a) Reunião de trabalho entre membros de redes de cooperação já constituídas;
b) Diálogo, construção de posicionamentos e/ou articulação de agendas de
trabalho e pesquisa entre representantes de comunidades, movimentos
sociais, organizações da sociedade civil, pesquisadores e/ou gestores
públicos;
c) Intercâmbio de ideias e experiências entre representantes de comunidades,
movimentos sociais, organizações da sociedade civil, pesquisadores e/ou
gestores públicos.
Cada grupo de trabalho, fórum ou roda de conversa deve contar com o mínimo
de 2 (dois) ou, no máximo, 3 (três) coordenadores, preferencialmente de países
diferentes.
A descrição dessas atividades deve ser convergente com um ou mais eixos
temáticos do evento, listados acima e descritos na Primeira Circular do 3o CIPIAL.
Os grupos de trabalho, fóruns e rodas de conversa ocorrerão em, no máximo, 2
(duas) sessões de 4 (quatro) horas.
2.2 Oficinas e minicursos
Atividades integradoras como oficinas e minicursos destinam-se à transmissão
de técnica(s) e conhecimento(s), ao exercício prático e/ou à vivência relacionadas com
um ou mais eixos temáticos do evento.
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Serão recebidas propostas de oficinas e minicursos com até 2 (duas) sessões de
no máximo 4 (quatro) horas, com limite de 40 (quarenta) vagas.
Cada oficina ou minicurso deve contar com o mínimo de 2 (dois) ou, no máximo,
3 (três) coordenadores.
2.3 Mostras documentais e artísticas
Atividades integradoras como mostras documentais e artísticas (fotografias,
curtas e longa metragens, artes visuais ou outras) destinam-se à exposição de trabalhos
de um ou mais autores (indígenas e não indígenas) relacionados com um ou mais eixos
temáticos do evento.
Serão recebidas propostas de mostras apresentadas por um ou mais curadores
– máximo de 3 (três) - responsáveis pelo processo de organização, cuidado e montagem
da exposição, além da mediação cultural com o público visitante.
As mostras deverão ter duração de 3 (três) dias, em período correspondente à
realização do 3o CIPIAL. As despesas de transporte e dos seguros das obras expostas
correm por conta dos expositores.
3. COMO APRESENTAR PROPOSTAS
Propostas de atividades integradoras devem ser apresentadas em formulário
específico disponível em https://goo.gl/forms/abMO6rdNEvyTIxW13. Cada proposta
deve incluir:
a) Título de até 200 caracteres (com espaços);
b) Resumo com até 1500 caracteres (com espaços);
c) Identificação e contato dos coordenadores ou curadores;
d) Perfil e estimativa de público (exceto para mostras);
e) Duração (exceto para mostras).
Não será permitida a apresentação de mais de uma proposta por coordenador
ou curador.
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As propostas de atividades integradoras serão avaliadas pelo Comitê Científico
Internacional (CCI) e a Comissão Organizadora Local (COL) do evento, conforme os
seguintes critérios:
a) Potencial de promoção de diálogos interinstitucionais, interdisciplinares
e/ou interculturais;
b) Convergência com um ou mais eixos temáticos do 3o CIPIAL;
c) Relevância e interesse para povos indígenas da América Latina e para o
público do 3o CIPIAL;
d) Consistência e clareza na descrição;
e) Exequibilidade da proposta.
No caso de mostras, recomenda-se que os curadores anexem, ao formulário de
inscrição, documentos com mais informações que contribuam para a análise das
propostas, como listagem e descrição das peças, croquis, apresentação dos artistas etc.
4. CRONOGRAMA
As propostas de atividades integradoras deverão ser apresentadas até o dia 16
de novembro de 2018 18 de janeiro de 2019, conforme cronograma de organização do
3o CIPIAL.
A listagem de atividades integradoras selecionadas será publicada no site do
congresso (www.congressopovosindigenas.net) no dia 21 de dezembro de 2018 4 de
fevereiro de 2019.
Para que as atividades integradoras sejam incorporadas definitivamente à
programação do 3o CIPIAL as taxas de inscrição dos coordenadores ou curadores
deverão ser confirmadas até o dia 4 de fevereiro 15 de fevereiro de 2019. A. O não
cumprimento dessa condição implicará na exclusão da atividade do programa do
evento.
5. MAIS INFORMAÇÕES
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Mais informações sobre o 3o CIPIAL podem ser obtidas no site do congresso
(www.congressopovosindigenas.net). Orientações para atividades como o lançamento
de livros e a exposição de produtos em feira de artesanato indígena serão objetos de
circulares específicas.
6. CONTATOS
E-mail: 3cipial@gmail.com
Facebook: Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina (CIPIAL)
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