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CONVOCATÓRIA PRELIMINAR 
 

          Convoca-se para o I Encuentro de las Ciências Humanas y Tecnológicas  
para la integración em el Conosur – Internacional del Conocimiento: Diálogos 
en nuestra América, a ser realizado na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, 

Brasil, nos dias 5, 6 e 7 de Maio de 2011, no Instituto Federal Sul-rio-grandense – 

IFSul, Campus Pelotas. 

         O Evento dá início à série de encontros descentralizados que ocorrerão no ano 

de 2011, e tem por objetivo dar continuidade aos debates que se vêm fazendo no 

âmbito acadêmico, a partir das diretrizes e objetivos propostos pela Internacional del 

Conocimiento (IC). Quais sejam: 

1. Contribuir para o diálogo e intercâmbio entre as diversas disciplinas; 

2. Fomentar a discussão sobre o trabalho intelectual, especialmente aquele 

produzido na América Latina; 

3. Dar continuidade ao movimento de coordenação iniciado pela Internacional 

del Conocimiento, com o objetivo de aproximar pesquisadores e instituições 

que estejam  envolvidas e comprometidas com a produção do conhecimento 

e busca do bem-estar social. 

          Partindo-se do pressuposto de que o trabalho intelectual deve ir além dos 

muros das instituições acadêmicas, o que faz do pesquisador um agente efetivo no 

processo de integração entre conhecimento e sociedade, o evento tem por finalidade 

propiciar um amplo espaço para o debate acerca das questões que ocupam os 

pensadores latino-americanos na contemporaneidade. Trata-se, ainda, de um 

encontro acadêmico, para o qual deve convergir a relação interdisciplinar, visando o 



diálogo e o fortalecimento das redes intelectuais já existentes, além de sua 

expansão. 

 

I. Dos Aspectos Gerais:  
 1. Para proposta de simpósio:: 
 O (s) coordenador (es) deverá enviar a proposta de simpósio com as 

seguintes informações::: 

A. Nome e ementa do simpósio (200 a 300 palavras); 

B. Nomes, titulação, vinculação acadêmica e endereços eletrônicos dos 

coordenadores participantes – mínimo de dois, máximo de quatro. Os 

coordenadores deverão ser de pelo menos duas instituições distintas; 

C. É desejável que o simpósio se origine das redes preexistentes;  

D. Os simpósios serão de inteira responsabilidade de seus coordenadores; 

E. Atenção:: Só serão aprovados os simpósios com um mínimo de 10 

comunicações. Caso contrário, os trabalhos recebidos serão colocados em 

outros simpósios.  

 
II. Das Propostas: 
 Quanto às propostas para os simpósios candidatos, este Comitê Organizador 

dará ênfase aos temas que se identifiquem com os propósitos da Internacional del 

Conocimiento, quais sejam: 

 ►► O diálogo, a pesquisa e os estudos relacionados às Ciências 
Humanas e Tecnológicas que busquem a integração da América Latina.  

 

III. Dos Prazos: 
 1. Prazo limite para o envio da proposta de simpósio pelo (s) coordenador 

(es):  

• até 31 de janeiro de 2011, impreterivelmente.  
 2. Prazo limite para envio dos resumos aos Coordenadores de Simpósios:  

• até o dia 28 de fevereiro de 2011, impreterivelmente. 
 3. Prazo limite para os Coordenadores enviarem os resumos aprovados ao 

Comitê Organizador:  

• até o dia 5 de março de 2011, impreterivelmente. 
 



IV. Da apresentação dos resumos: 
 
 Orientações para a apresentação de trabalhos: 

• Os resumos deverão ser enviados aos coordenadores dos simpósios inscritos 

até o dia 28 de fevereiro no seguinte padrão: ter entre 10 a 15 linhas, em 

espaçamento 1,5; fonte Times New Romam, tamanho 12, indicando nome (s) 

do (s) autor (es), da Instituição de origem, titulação e título do trabalho.  

 Observação: Não se receberá resumos com mais de 2 (dois) autores.  

• O envio da carta de “aceite” ou “recusa” será de inteira responsabilidade do 

(s) coordenador (es) do simpósio. 

• O evento será bilíngüe: português e espanhol. Os coordenadores poderão 

aceitar comunicações em outros idiomas. 

• Este Comitê Organizador não receberá resumos, uma vez este contato 

ocorrerá unicamente entre os candidatos à comunicação e os coordenadores 

de simpósios inscritos, salvo em casos excepcionais. 

 

V. Organização Geral: 
 
IFSul – Instituto Federal Sul-rio-grandense 
Campus Pelotas – RS – Brasil 
Coordenadoria de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias - COLINC 
 
VI. Modalidades de participação: 
 

1. Professor universitário com comunicação = 50 US 

2. Professor universitário sem comunicação = 40 US 

3. Aluno de Pós-graduação com comunicação = 35 US 

4. Aluno de Graduação com comunicação = 30 US 

5. Ouvinte = 20 US 

 

Atenção::: As inscrições ocorrerão diretamente no Instituto Federal Sul-rio-

grandense (IFSul), durante o evento. 

 

 



 

 

VII. Da publicação dos trabalhos: 
 

• Todos os trabalhos apresentados serão publicados pelo IFSul em 

formato de CD/Mídia eletrônica.  

 

   Para maiores informações sobre o evento:  
  

• http://www.dialogosenmercosur.org  

• http://dialogosenmercosur.blogspot.com  

• http://www.internacionaldelconocimiento.org 
 

 

Contato: 
 
ctulio@usp.br

dialogos@dialogosenmercosur.org  
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