CIRCULAR 01 – INFORMAÇÕES GERAIS

1. Apresentação
Este ano, o “Congresso Internacional Epistemologias do Sul: Perspectivas Críticas”
da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) acontecerá
juntamente com a “I Jornada de Estudos Afro-Latino-Americanos” organizada pelo
NEALA/UNILA, com o intuito de aprofundar os debates a respeito da diáspora
africana e das relações étnico-raciais em diferentes contextos nacionais na América
Latina e Caribe e em sua relação com processos globais bem como contribuir para
descortinar a colonialidade do poder (QUIJANO, 2011) e a raça como um dos mais
eficientes instrumentos de dominação social e epistêmica desde a Conquista da
América.
Seguimos discutindo o Sul como categoria epistêmica na esteira do que John & Jean
Comaroff (2012) sugerem, como “um artefato histórico, um significante instável em
uma gramática de signos cujo conteúdo semiótico é determinado, ao longo do
tempo, por processos materiais, políticos e culturais cotidianos, os produtos
dialéticos de um mundo global em movimento” (p. 47). Nesse diapasão, pretendese destacar o Sul como ferramenta teórica fundamental para o estudo e o
questionamento das inúmeras desigualdades e hierarquias – raciais, de gênero,
epistêmicas, econômicas etc. – que atravessam as relações Norte/Sul em suas
múltiplas manifestações e em sua heterogeneidade constitutiva no contexto do
capitalismo global.

2. Informações para Coordenadores de GTs
Cada GT deve ter no mínimo 02 comunicações orais e no máximo 20. No caso de um
GT com mais de 10 trabalhos aprovados, estes deverão ser divididos em dois dias.
Os GTs serão alocados na tarde do dia 27 ou do dia 28 de junho, das 14h às 18h00 em
locais a serem divulgados em breve. Contamos com a colaboração de todos no
sentido de respeitar os horários de início e de término das atividades. Ainda
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estamos verificando a possibilidade de disponibilizar datashow em todas as salas
em que ocorrerão os GTs. Em breve, apresentaremos informações a respeito.
Deverá ser dado, no mínimo, 15 minutos para cada trabalho inscrito, ou seja, se um
trabalho tiver um coautor, os dois também terão o mínimo de 15 minutos. Deve-se
reservar algum tempo para debate e discussão com o público após as
apresentações orais. Respeitadas essas disposições, os coordenadores são
soberanos para definir outros critérios e solucionar casos não previstos pela
comissão do evento.
Em relação à certificação, é importante dizer que serão concedidos aos autores
inscritos e presentes nas sessões dos GTs ainda que nem todos exerçam a função de
apresentador. Apenas os trabalhos apresentados poderão ser enviados para
compor os Anais.
Depois do período de inscrição das comunicações orais, serão enviados por e-mail
aos coordenadores:
- resumo elaborado pelos autores das comunicações orais
- lista consolidada com as informações dos autores
- formulário que deverá ser preenchido e devolvido com as comunicações orais
aprovadas.
Os coordenadores deverão enviar
epistemologiasdosul@gmail.com.

o

formulário

preenchido

Datas importantes:
Envio pelos coordenadores dos GTs de formulário com as
comunicações orais aprovados

Até 05 de maio de 2017
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3. Informações para Expositores
Professores/pesquisadores, mestres, doutores e alunos de pós-graduação e de
graduação poderão submeter seus trabalhos aos Grupos de Trabalho (GTs). O
conteúdo das comunicações individuais a serem apresentadas deve ter afinidade
temática com a proposta do GT escolhido.
Os trabalhos poderão ser assinados por, no máximo, um autor e dois coautores. Os
coordenadores de GT também podem ser expositores, desde que inscrevam seus
trabalhos.
As inscrições podem ser feitas em https://goo.gl/forms/dLVqheqwANa4iQr82. A
inscrição deverá conter os dados do apresentador, maior titulação, filiação
institucional, o título da comunicação e um breve resumo da proposta (máximo de
300 palavras). O material recebido será devidamente encaminhado aos
coordenadores dos GTs que ficarão a cargo de selecionar os trabalhos.

Atenção!
Em hipótese alguma, serão aceitas inscrições fora do prazo ou por outra via que não
a estabelecida por esta circular.

Lista de GTs inscritos
1: Descolonizando as ciências sociais: desafios teórico-metodológicos do século 21
Lorena de Freitas Rodrigues Tavares (UNILA) – lorena.freitas@unila.edu.br
Marcos de Jesus Oliveira (UNILA) – marcos.jesus@unila.edu.br

2: População negra: raça e gênero, políticas públicas e desigualdades
Angela Maria de Souza (UNILA) – angela.souza@unila.edu.br
Cinthia Marques Santos (UFG) - cinthiamasan@hotmail.com
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3: Descolonización epistémica desde el Sur indo-afro-latinoamericano
Carlos Francisco Bauer (UNILA) – carlos.bauer@unila.edu.br

4: Perspectivas epistemológicas, vivências e outras racionalidades: implicações e desafios
para o fazer científico contemporâneo
Fábio Nunes de Jesus (UNEB) – fabionuness@yahoo.com.br
Jacy Bandeira Almeida Nunes (UNEB) – jacy_bandeira@yahoo.com.br

5: Colonialidades e de(s)colonialidade do crer, do saber e do sentir: implicações
epistemológicas nos estudos da religião
Anaxsuell Fernando da Silva (UNILA) - anaxsuell.silva@unila.edu.br
Carlos Eduardo Pinto Procópio (IFSP/UFABC) - procopiocso@yahoo.com.br

6: Mídia e identidades subalternas: novos olhares epistemológicos para atores emergentes
Wesley Pereira Grijó (UFSM) - wgrijo@yahoo.com.br
Cristovão Domingos Almeida (UNIPAMPA) - cristovaoalmeida@gmail.com

7: Direitos humanos e pluriversalidade: conexões temáticas desde o Sul global
Cleber Daniel Lambert da Silva (UNILAB) – cleberlambert@unilab.edu.br
Marcos de Jesus Oliveira (UNILA) – marcos.jesus@unila.edu.br

8: Epistemologias do sul na perspectiva do paradigma da complexidade
Edna Alves de Souza (UNESP) - souzaednaalves@gmail.com
Maria Eunice Quilici Gonzalez (UNESP) - gonzalezquilici@gmail.com

Os
resumos
dos
GTs
acima
www.congressoepistemologiasdosul.com.

podem

ser

acessados

Datas importantes:
Inscrição das comunicações orais nos GTs

Até 16 de abril de 2017
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Divulgação das comunicações orais aprovadas
Envio das cartas de aceite aos expositores

Até 10 de maio de 2017
Até dia 30 de maio de 2017

4. Informações para Ouvintes

Os/as interessados/as em participar como ouvinte deverão fazer sua inscrição em:
https://inscreva.unila.edu.br/events/524. Os inscritos na modalidade coordenadores
de GT ou expositores de comunicação oral não precisam se inscrever como
ouvintes. Os ouvintes receberão certificados desde que atestada 75% de frequência
mínima durante o evento.
Datas importantes:
Período de Inscrição

De 01 a 30 de maio de 2017

5. Sobre o Lançamento de Livros

O evento contará com a abertura de inscrições para lançamento de livros. Os
interessados farão inscrição em https://inscreva.unila.edu.br/events/522. No ato de
inscrição, será preciso anexar imagem da capa da obra em formato JPG, JPEG, GIF
ou PNG. A comercialização e distribuição dos exemplares ficarão a cargo dos
autores. O evento será responsável apenas por fornecer espaço e condições para
que a interação público/autor aconteça.

Datas importantes:
Inscrição para lançamento de livro

Até 30 de abril de 2017
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Divulgação do resultado dos livros a serem lançados

Até 30 de maio de 2017

6. Certificados

Todos os certificados (coordenação de GT, apresentação de comunicações orais e
participação do evento) serão enviados por e-mail até 30 de setembro. Em caso de
urgência de certificação, favor escrever para epistemologiasdosul@gmail.com.

7. Publicação dos Anais

Aqueles que quiserem publicar os resumos expandidos de suas comunicações orais
deverão submetê-lo no site “Anais Eletrônicos do Congresso Epistemologias do Sul”
em https://revistas.unila.edu.br/aeces. As normas para envio estão descritas no site
da revista e também no site do evento na área “inscrição/normas”. Em caso de
dúvida, o autor poderá consultar os modelos de resumos expandidos já publicados.
Resumos expandidos fora das normas não serão publicados.
Datas importantes:
Submissão dos Resumos Expandidos
Publicação dos Anais

Até 01 de agosto de 2017
Até 30 de janeiro de 2018

8. Programação

Em breve, divulgaremos a programação do evento com o nome dos conferencistas
e da mesa-redonda bem como as atividades artístico-culturais. É possível acessar
uma prévia em: www.congressoepistemologiasdosul.com.
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9. Cobranças de taxas

Em nenhuma das modalidades de inscrição, haverá cobrança de taxas.

10. Dúvidas e Sugestões

epistemologiasdosul@gmail.com
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