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TERCEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL POVOS INDÍGENAS DA
AMÉRICA LATINA
Trajetórias, narrativas e epistemologias plurais, desafios comuns
3 a 5 de julho de 2019, Brasília - DF, Brasil

2a CIRCULAR | SIMPÓSIOS TEMÁTICOS
1. O EVENTO

O Congresso Internacional Povos Indígenas da América Latina (CIPIAL) reúne
pesquisadores indígenas e não indígenas de diversas áreas do conhecimento, para o
intercâmbio de ideias e estudos, a discussão sobre diferentes epistemologias,
abordagens teóricas e metodológicas, além de experiências de Investigação Ação
Participativa (IAP). Desse modo, o CIPIAL visa fortalecer o intercâmbio e as relações de
cooperação em rede entre pesquisadores de diversas partes da América Latina e de
outros países do mundo sobre a(s) história(s) e realidade(s) indígenas nesse continente,
estimular o debate sobre questões ético-políticas envolvidas na produção de
conhecimento sobre e/ou junto a povos indígenas, bem como visibilizar, fortalecer e
refletir sobre a emergência de intelectuais indígenas no campo acadêmico.
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 (oficinas, mostra audiovisual, feiras de livro e
artesanato, rodas de conversa), 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
simpósios temáticos para o 3o CIPIAL, dedicados ao intercâmbio de ideias e resultados
de pesquisa e ao estímulo para criação ou fortalecimento de redes científicas
internacionais de cooperação.
2. SIMPÓSIOS TEMÁTICOS
2.1 Características gerais
Cada simpósio temático deverá contar com o mínimo de 2 (dois) e máximo de 3
(três) coordenadores, com titulação de doutorado, preferencialmente de países
diferentes. O Primeiro Coordenador deverá ter titulação de pós-graduação completa,
mestrado ou doutorado. A descrição do simpósio deve ser convergente com um ou mais
eixos temáticos do evento, listados acima e descritos na Primeira Circular do 3o CIPIAL.
Os simpósios temáticos ocorrerão em, no máximo, 3 (três) sessões de 4 (quatro)
horas. Cada sessão deve compreender 8 (oito) comunicações, totalizando 24 (vinte e
quatro) no conjunto de três sessões, incluídas aquelas de autoria dos coordenadores,
quando houver.
Além das comunicações orais, cada simpósio poderá acolher de 3 a 10 pôsteres
no total, que serão apresentados em sessões próprias para essa modalidade de
comunicação, previstas na programação do evento.
2.2 Como apresentar propostas
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Propostas de simpósios temáticos devem ser apresentadas em formulário
específico, disponível em https://goo.gl/forms/AgpPQWICJCkHXhvv2. Cada proposta
deve incluir título de até 200 caracteres (com espaços), resumo com até 1500 caracteres
(com espaços) e a indicação de, no mínimo, 3 (três) resumos de comunicações
vinculados ao simpósio proposto. Não será permitida a apresentação de mais de uma
proposta de simpósio por coordenador.
O prazo para a submissão de propostas se encerra no dia 21 de setembro 5 de
outubro de 2018, conforme cronograma estabelecido para o 3o CIPIAL.
As propostas de simpósios temáticos serão avaliadas pelo Comitê Científico
Internacional 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) Consistência e clareza na descrição da proposta.
A listagem dos simpósios aprovados será publicada no site do congresso
(www.congressopovosindigenas.net) no dia 1o 15 de outubro de 2018.
2.3 Atribuições dos coordenadores de simpósios
Cabe aos coordenadores de simpósios temáticos:
a) Selecionar os trabalhos inscritos no simpósio temático sob sua
responsabilidade, atentos à desejável diversidade de vínculos institucionais,
disciplinares e culturais no grupo;
b) Comunicar a aceitação dos resumos (de artigos e pôsteres) à Comissão
Organizadora Local até o dia 28 de janeiro 15 de fevereiro de 2019;
c) Distribuir os trabalhos aprovados ao longo das sessões do simpósio;
d) Manter correspondência com os pesquisadores inscritos no simpósio para a
veiculação de informações úteis à realização de suas sessões;
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e) Coordenar as atividades do simpósio, durante todo o congresso, respeitando
a programação, horários e espaços designados pela Comissão Organizadora
Local;
f) Elaborar e encaminhar à Comissão Organizadora Local relatório de atividades
do simpósio, conforme modelos adotados pelo congresso.
A Comissão Organizadora Local é responsável pela ampla divulgação do
Congresso, mas recomenda-se que os coordenadores reforcem a divulgação de seus
simpósios temáticos.
A Comissão Organizadora Local compromete-se em assegurar o espaço físico
para o desenvolvimento dos simpósios temáticos, com sessões diárias de, no máximo,
4 horas.
2.4 Confirmação dos simpósios
Para que o simpósio seja incorporado definitivamente à programação do 3o
CIPIAL deverá ter um mínimo de 8 (oito) comunicações aprovadas até o dia 4 de
fevereiro 22 de fevereiro de 2019. A taxa de inscrição dos coordenadores de simpósios
também deverá ser confirmada até essa data. O não cumprimento de qualquer uma
dessas condições implicará na exclusão do simpósio do programa de atividades do 3o
CIPIAL.
3. MAIS INFORMAÇÕES
Mais informações sobre o 3o CIPIAL serão divulgadas em breve no site do
congresso (www.congressopovosindigenas.net). Orientações para a submissão de
propostas de comunicações (artigos ou pôsteres), bem como para a proposição de
demais atividades que venham integrar a programação do congresso serão veiculadas
por meio de circulares específicas.
4. CONTATOS
E-mail: 3cipial@gmail.com
Facebook: Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina (CIPIAL)
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