II SEMINÁRIO AMÉRICA LATINA:
CULTURA, HISTÓRIA E POLÍTICA
UBERLÂNDIA, 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2017
CHAMADA DE TRABALHOS
Apresentação
O II Seminário América Latina: cultura, história e política ocorrerá
nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2017 na Universidade Federal de
Uberlândia. A primeira edição do evento em 2015, organizado pela
Pueblo Editora em parceria com o NEPRI-UFU (Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Relações Internacionais), foi um rico espaço de debates
interdisciplinares sobre a América Latina e o pensamento latinoamericano.
O evento contou com a participação de mais de 300 pessoas de 16
estados brasileiros e diversos participantes latino-americanos, onde
mais de 160 trabalhos foram aprovados, contou com a realização de 46
mesas de apresentação de trabalhos, 4 mesas-redondas de debates, 5
minicursos e a exibição de 2 documentários. Os trabalhos publicados
nos anais deste evento representam uma significativa contribuição aos
estudos latino-americanos em nosso país.
Temas como violência e direitos humanos, um balanço das
experiências de esquerda nos governos latino-americanos, cultura e
pensamento social da América Latina, foram debatidos por grandes
nomes como Adriana Eiko Matsumoto (UFF), Eliane Soares (UFU),
Givanildo Manoel da Silva (Tribunal Popular/SP), Luiz César de Macedo
(UFU), Pedro Cícero (UFU), Roberta Traspadini (UNILA) e Sérgio de
Carvalho (USP e Cia. do Latão).
Para a presente edição, serão aceitas inscrições de trabalhos que
tenham a América Latina como objeto ou que se utilizem de
categorias de autores latino-americanos. Ao inscrever as propostas
de comunicações o participante deve indicar o eixo temático em que
tem interesse de participar, podendo, a critério da comissão
organizadora, haver remanejamento de eixos.
Eixos temáticos
1. Pensamento social latino-americano

Democracia, violência e direitos humanos
Culturas latino-americanas
História, movimentos sociais e revoluções
Identidades latino-americanas: Raças e etnias, gênero e
diversidade sexual
6. Religiões na América Latina
7. Economia política, estado e trabalho na América Latina
8. Educação e políticas educacionais
2.
3.
4.
5.

Trabalhos
Cada trabalho poderá contar com até dois autores, sendo que ambos
deverão realizar a inscrição e o devido pagamento. Cada autor poderá
enviar uma única proposta de trabalho, seja como primeiro ou como
segundo autor. Aqueles que tiverem propostas aprovadas deverão
enviar os trabalhos completos até 01 de Novembro de 2017. Apenas os
trabalhos completos enviados no prazo e devidamente apresentados no
evento serão publicados nos anais eletrônicos.
Os resumos expandidos devem apresentar o objeto de estudo, a
metodologia aplicada e resultados totais ou parciais obtidos. Serão
aceitas inscrições de trabalhos que tenham a América Latina como
objeto ou que se utilizem de categorias de autores latinoamericanos.
O primeiro passo é enviar um resumo como Proposta de trabalho a
ser avaliada pela Comissão Científica. As propostas de trabalho
deverão
ser
enviadas
através
de
formulário
no
endereço https://goo.gl/forms/1ECXvei4AeqobvEQ2 até
o
dia
20/08/2017, com as informações abaixo:
a) Título do trabalho;
b) Nome, e-mail para contato e breve resumo da formação
acadêmica;
c) Palavras-chave (três a cinco);
d) Indicação do eixo (cf. lista acima);
e) Resumo expandido (entre 300 e 500 palavras).
Trabalhos completos:
Os trabalhos completos deverão ter de 20 a 30 mil caracteres (com
espaçamento, notas e bibliografia) e deverão ser enviados em fomulário

(Em Breve) até 01/11/2017 seguindo as orientações do arquivo
modelo: Modelo padrão de trabalhos completos (Em breve). Os
trabalhos completos deverão conter o mesmo título da proposta de
trabalho.
Comunicações
As sessões de comunicação oral ocorrerão entre os dias 16 e 18 de
Outubro de 2017. O tempo de exposição será de 15 minutos para cada
trabalho, seguido de debate.
Certificados e publicação
A publicação dos trabalhos e a emissão dos certificados estão
condicionados à inscrição como autor(es), com os respectivos
pagamentos e apresentação dos mesmos durante as mesas de
comunicações do seminário.
Calendário e taxas
Calendário
Envio de proposta de trabalho (resumo expandido): Até 20 de Agosto
de 2017.
Divulgação dos trabalhos aprovados: 05 de Setembro de 2017.
Realização do evento: 16 a 18 de Outubro de 2017.
Envio de trabalhos completos: Até 01 de Novembro de 2017.
Taxas
Os inscritos receberão um e-mail com as instruções de pagamento.
Taxa de inscrição de trabalho:
Até 11 de Setembro de 2017: R$ 80,00 por participante;
De 11 a 25 de Setembro: R$ 100,00 por participante;
De 25 de Setembro a 06 de Outubro: R$ 130,00 por participante.
As taxas de inscrição não serão devolvidas nos casos de desistência
ou não comparecimento ao evento. As inscrições serão efetivadas

somente após a confirmação do pagamento da taxa. As inscrições não
confirmadas serão canceladas e o pagamento não será devolvido.
Ouvintes:
Os ouvintes devem se inscrever através do
formulário: https://goo.gl/forms/nRdc0eNe1InHRBGm1

seguinte

Até 30 de Agosto de 2017: R$ 15,00;
De 31 de Agosto a 13 de Setembro: R$ 20,00;
De 14 de Setembro a 16 de Outubro: R$ 30,00.
As taxas de inscrição não serão devolvidas nos casos de desistência
ou não comparecimento ao evento. As inscrições serão efetivadas
somente após a confirmação do pagamento da taxa. As inscrições não
confirmadas serão canceladas e o pagamento não será devolvido.
Realização do Evento:
Pueblo Editora e Livraria
Local:
De 16 a 18 de Outubro de 2017 no Bloco 5-R do Campus Santa Mônica
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
Comissão Organizadora
Seminário AMÉRICA LATINA: Cultura, história e política
Uberlândia, de 16 a 18 de Outubro de 2017
http://www.seminarioamericalatina.com.br

