IV Congresso Internacional do Núcleo de Estudos das Américas
Tema Central:

América Latina : Espaços e Pensamentos: Corpos Locais e mentes Globais
Sociedade- Política- Economia e Cultura
Período: 25 a 29 de agosto de 2014
Local: Campus da UERJ - Maracanã

I CIRCULAR
O Núcleo de Estudos das Américas completa 10 anos de atividades em 2014, realizando Cursos, Fóruns de Debates,
Simpósios, Encontros Acadêmicos e Congressos, além das pesquisas e orientação de projetos. Em agosto de 2014
realizará o IV Congresso Internacional, sob o tema América Latina : Espaços e Pensamentos: Corpos Locais e

mentes Globais - Sociedade - Política - Economia e Cultura.
O Comitê Organizador convida professores, alunos e comunidade para participarem do IV Congresso
Internacional do Nucleas que será realizado no Campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) no
período de 25 a 29 de agosto, no horário de 9.00 às 20.00 horas. A Universidade oferece seus espaços acadêmicos
para a apresentação de Comunicações, Pesquisas e outros trabalhos acadêmicos, visando a ampliar os debates,
discussões e

diálogos que contribuam para o fortalecimento da cidadania, da liberdade de expressão, tolerância e

solidariedade entre as diversas culturas.
O IV Congresso Internacional do Núcleo de Estudos das Américas visa a reunir a comunidade acadêmica brasileira e
estrangeira para discutir questões relevantes sobre os processos sociais, econômicos, políticos e culturais das
Américas. Pretende também ampliar os estudos sobre Pluriculturalidade, Etnicidade, Religião e Cosmovisões, além de
fortalecer os estudos sobre as identidades locais, regionais e nacionais.

Temas
•

Relações Internacionais – América Latina- Europa, EUA, África e Ásia

•

Segurança e Defesa nas Américas Fronteiras Latinoamericanas: segurança, defesa e conflitos

•

Espaços – local e global – Processos migratórios e Identidades

•

Globalização e processos de integração

•

Políticas públicas e desenvolvimento socioeconômico

•

Sociedades Pluriculturais, Etnicidade e Identidade.

•

América Antiga - identidade, representações culturais e historiografia.
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•

Estado, Poder e Movimentos Sociais

•

Religiões, Religiosidade e Cosmovisões.

•

Gênero e identidade - igualdade e diferenças

•

Educação – Ética e Políticas Públicas.

•

Direitos Humanos - Questões Trabalhistas e Políticas

•

Direito e Justiça Social

•

Direitos Sociais e Ambientais.

•

Cidadania e Políticas Afirmativas.

•

Centroamérica e Caribe – Expressões Políticas Sociais e Culturais.

•

América Andina – Cultura, Sociedade e Economia.

•

Revoluções Populares e mitos revolucionários na América Latina.

•

Pensamento Latinoamericano e Caribenho – séculos XIX/XXI.

•

Saúde, Políticas Públicas e Medicina Tradicional.

•

América Latina e os conflitos mundiais – séculos XX e XXI.

•

Cultura- Tradição e Modernidade

•

Questão Indígena – Terra e Poder.

•

Indigenismo e Política Nacional.

•

As Independências na América.

•

Meio Ambiente e Equilíbrio Mundial.

•

América Latina: Ciência e Tecnologia – séculos XX/XXI.

DATAS E PRAZOS:

A inscrição para Coordenação de Simpósio.
•

01 de novembro de 2013 a 30 de janeiro de 2014 - Inscrições para Coordenação de Simpósios –
diretamente com o Comitê Organizador.

•

10 de fevereiro de 2014 - Divulgação dos Simpósios aceitos

•

15 de fevereiro de 2014 a 30 de junho de 2014 - Inscrições de comunicações nos simpósios
(diretamente com os coordenadores).

•

01 de julho de 2014 – Encerramento das inscrições.

•

10 de julho de 2014 - Data final da entrega dos Simpósios pelos coordenadores.

•

30 de julho de 2014 – Divulgação do Programa provisório.
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TAXA DE INSCRIÇÃO
•

Pagamento da Taxa de Inscrição - Todos os participantes, inclusive coordenadores de Simpósio deverão
efetuar o pagamento da taxa.

•

ISENÇÃO DE TAXA – somente para alunos de graduação, na condição de ouvintes. (75% de freqüência).

DATAS E PRAZOS DE PAGAMENTO

Datas

Participantes com
comunicação e
Coordenadores

Estudantes de
Graduação
Ouvintes Somente
/Bolsista PIBIC
certificado
com apresentação
de trabalho
TAXA ÚNICA
TAXA ÚNICA

01 de dezembro de
2013 a 31 de
janeiro de 2014

R$180,00

R$ 50,00

R$ 20,00

01 de fevereiro à
30 de abril de
2014

R$200,00

-

-

01 de maio a 30
de junho de 2014

R$ 220,00

-

1 de julho a 25 de
agosto de 2014

R$250,00

-

-

Obs. Se efetuado no dia da abertura do evento (25 de agosto), o pagamento da taxa de inscrição terá de ser
feito unicamente em ESPECIE. Não haverá devolução de taxa de inscrição. O material do Congresso será
enviado pelo correio até 30 dias após o término do evento

Normas da Organização
Propostas de Simpósios
O Comitê Organizador apresentará os temas para a organização de simpósios relacionados aos temas centrais do
congresso. As propostas para coordenação dos simpósios devem ser encaminhadas a secretaria, em formulários
próprios, do IV Congresso. A aceitação das propostas para a realização dos simpósios é de competência do Comitê
Organizador do Congresso.

Comunicações
As propostas de Comunicações dos participantes devem ser encaminhadas aos coordenadores dos simpósios
para sua aprovação e inclusão no programa.
A relação dos Simpósios aceitos e os critérios a serem cumpridos serão divulgados através de Carta-Circular.
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Normas de Coordenação
Simpósio
As Normas de coordenação dos Simpósios são as seguintes:
1. Sobre o Simpósio
• Cada Simpósio deve contar no máximo com dois coordenadores (preferencialmente de países distintos);
• O coordenador principal tem de ser claramente indicado no formulário da proposta de Simpósio;
• Número de Comunicações num Simpósio: mínimo - 5 e máximo de 15;
• Duração das Comunicações (apresentação mais debate): tempo máximo 20 minutos;
• Idiomas: Espanhol, Português;
• Não haverá tradução simultânea.

•
•
•
•
•
•
•

Compromissos dos coordenadores dos Simpósios
Atender ao tema indicado;
Decidir sobre a aceitação das comunicações;
Enviar carta de aceite sobre a comunicação;
Integrar o Simpósio à Programação Geral do Congresso;
Enviar planilha das comunicações;
Publicação dos textos completos em livro ou CD-ROM. Obrigatório
Enviar certificado de participação no Simpósio.

Quanto aos aspectos da organização do Congresso:
• Divulgar as informações preliminares e definitivas antes do início do Congresso;
• Organizar as sessões dos Simpósios aceitos;
• Enviar o certificado de aceite para os coordenadores de Simpósio.
• Certificado de inscrição no Congresso.

OBSERVAÇÕES
1) Após o aceite do coordenador do Simpósio enviar por e-mail:congressonucleas@gmail.com o formulário
de inscrição, o resumo para o Comitê Organizador
2) A ficha de inscrição deverá vir anexada do comprovante digitalizado do depósito em conta corrente,
conforme instruções na home page do evento.
3) Caso a proposta de comunicação envolva mais de um proponente, cada um deles pagará a taxa
de inscrição correspondente.
Informações:
Profa. Elizabeth Nazareth ou Prof. Paulo Roberto dos Santos e-mail:congressonucleas@gmail.com
Consultas dirigir-se a Coordenação Geral do IV Congresso Internacional do NUCLEAS: Tel/Fax: (55-21) 2334-0157 ou
pelo e-mail: congressonucleas@gmail.com
Atenciosamente,
Profa. Dra. Maria Teresa Toribio Brittes Lemos
Presidente do Comitê Organizador

Rua São Francisco Xavier, 524 – 7º andar – sla: 7003 Bloco B – CEP: 20.550-900 - Maracanã – Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: 55 21 2334-0157

4

