Boletim ICA
Núm. 2, Abril 2011
Submissão de palestras
Bem-vindos ao segundo Boletim ICA da Comissão Organizadora do 54 Congresso
Internacional de Americanistas – 54 ICA.
CONSTRUINDO DIÁLOGOS NAS AMÉRICAS é o lema do nosso Congresso, sob o qual o
procuramos transcender as barreiras entre as disciplinas e promover o diálogo entre
comunidades epistémicas. O 54 ICA terá lugar entre o 15 e o 20 Julho de 2012 em Viena,
organizado pela Universidade de Viena, o Instituto Austríaco para América Latina (LAI) e o
Museu de Etnologia da cidade de Viena.
Com esta comunicação convidamos a você a remeter suas propostas de palestras para
participar nalgum dos simpósios aceites. Também incluímos um resumo de datas e prazos
relevantes.
Se você tem dificuldades para visualizar corretamente este boletim, pode aceder à versão
em formato PDF disponível na página web do ICA: https://ica2012.univie.ac.at/pt/inicio/
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I. SUBMISSÃO DE PALESTRAS
15 Abril – 31 Agosto de 2011
54 Congresso Internacional de Americanistas – 54 ICA

A Comissão Organizadora convida a todos os membros da comunidade acadêmica a
participar no 54 ICA, que terá lugar em Viena, Áustria, em Julho de 2012.
Com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos, problemáticas, métodos e
pontos de vista que contribuam para gerar diálogos dinâmicos e frutíferos, o tema eleito para
o Congresso é CONSTRUINDO DIÁLOGOS NAS AMÉRICAS. Sob este lema,
pretendemos promover a autorreflexão e estimular o diálogo transdisciplinar. Por esta razão,
animamos a submissão de propostas de palestras que enfatizem as inter-relações entre
diferentes disciplinas, campos de estudo, teorias e metodologias.
Após o grande êxito da resposta à nossa convocatória de simpósios, temos o prazer de
anunciar a organização de mais de 460 simpósios divididos em 16 áreas temáticas, que
estão abertos a receber propostas de palestras do 15 de Abril ao 31 de Agosto de 2011. Em
linha com o tema geral do Congresso, os simpósios do 54 ICA estão caracterizados por uma
amplíssima diversidade de questões ontológicas, epistemológicas e metodológicas.
A lista completa dos simpósios pré-aprovados está disponível na nossa página web:
http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/
Você também pode clicar diretamente em cada uma das hiperligações das áreas temáticas
para aceder aos abstracts dos simpósios:
Área temática

Hiperligação

1. Archeology / Arqueología /
Arqueologia

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/1arqueologia/

2. Cultural Studies / Estudios
Culturales / Estudos culturais

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/2-estudosculturais/

3. Economics / Economía /
Economia

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/3economia/

4. Educational Studies /
Estudios Educativos /
Educação

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/4educacao/

5. Gender Studies / Estudios de
Género / Estudos de gênero

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/5-estudosde-genero/

6. History / Historia / História

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/6-historia/

7. Human Rights / Derechos
Humanos / Direitos humanos

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/7-direitoshumanos/

8. Linguistics, Literature and
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Media / Lingüística, Literatura y
Medios / Linguística, literatura
e mídia

linguistica-literatura-e-midia/

9. Philosophy / Filosofía

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/9-filosofia/

10. Biological Anthropology /
Antropología Biológica /
Antropologia biológica

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/10antropologia-biologica/

11. Politics and State
Transformation / Política y
Transformación del Estado /
Política e transformação do
Estado

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/11-politicae-transformacao-do-estado/

12. Postcolonial Studies /
Estudios Postcoloniales /
Estudos pós-coloniais

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/12-estudospos-coloniais/

13. Religious Studies / Estudios
Religiosos / Religião

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/13-religiao/

14. Social and Cultural
Anthropology / Antropología
Social y Cultural / Antropologia
social e cultural

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/14arqueologia/

15. Socio-Ecological Crisis,
Environmental and Resource
Politics / Crisis Socioecológica, Ambiental y Política
de Recursos / Crise sócioecológica, políticas ambientais
e de recursos

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/15antropologia-social-e-cultural/

16. Innovative Symposia /
Simposios Innovadores /
Simpósios Invadores

http://ica2012.univie.ac.at/pt/simposios-selecionados/16simposios-invadores/

No marco dos simpósios pré-aprovados listados acima, convidamos os colegas da
comunidade acadêmica a enviar suas propostas de palestras de acordo com as normas que
se explicam a continuação.

Propostas de palestra e normas de participação
Antes de remeter suas propostas de palestras, primeiramente você deverá decidir o
simpósio ou simpósios em que gostaria de participar. Os simpósios estão organizados em
16 áreas temáticas, para você encontrar facilmente aquele simpósio ou simpósios do seu
interesse e campo de especialização. Se você estiver particularmente interessado por um
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tema, palavra-chave ou coordenador de simpósio, você pode usar a função de busca na
nossa página web para encontrar o simpósio mais apropriado para a sua palestra.
Uma vez que você tenha decidido o simpósio ou simpósios em que gostaria de participar,
envie a sua proposta de palestra fazendo uso do formulário online disponível em:
https://ica2012.univie.ac.at/pt/submissao-de-palestras1/submeter-uma-proposta
O formulário para a submissão de palestras requer que você identifique o simpósio em que
deseja participar. Seguidamente, você deverá fornecer a seguinte informação sobre a sua
proposta:
•

Título, abstract (entre 1000 e 2000 caracteres) e palavras-chave.

Informações sobre a autora ou autor, tais como o nome e a instituição acadêmica, também
são requeridas.
Além disto, queremos chamar a atenção para as modalidades e condições da participação
múltipla: os coordenadores de simpósios também poderão apresentar uma palestra,
enquanto os outros participantes poderão apresentar mesmo duas.
Terminado o prazo para a submissão de palestras, cada coordenador de simpósio poderá
aceder a todas as propostas enviadas para o seu simpósio e decidirá sobre a sua aceitação.
A Comissão Organizadora notificará estas decisões em Dezembro de 2011.
In order to be part of the final program, all symposium conveners and paper presenters need
to register and pay the Congress fee antes do 31 de Março 2012.
As normas de participação estão disponíveis online em
http://ica2012.univie.ac.at/pt/normas-de-submissao/

A DATA LIMITE PARA A SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE PALESTRAS É O 31 DE
AGOSTO DE 2011

CONTATO
Para perguntas sobre o programa científico, mande um e-mail para a Comissão
Organizadora: oc-54ica@univie.ac.at
Para perguntas sobre o registo como utilizador ou sobre a reserva de hotéis, ligue para a
administração de eventos da Universidade de Viena: congress@univie.ac.at
Para perguntas sobre questões gerais ou administrativas, mande um e-mail para: office54ica@univie.ac.at
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II. DATAS E PRAZOS
Data

Atividade

1 de Julho de 2010

Aberto o prazo para submissão de propostas de simpósios

15 de Dezembro de 2010

Data limite para a submissão de propostas de simpósios

Março de 2011

Notificação de aceitação de propostas de simpósios

15 Abril de 2011

Aberto o prazo para a submissão de palestras

31 de Agosto de 2011

Data limite para submissão online de palestras

Dezembro de 2011

Notificação de aceitação de propostas de palestras

12 de Março 2012

Termina o prazo da inscrição antecipada

31 de Março de 2012

Data limite para a inscrição dos participantes

30 de Abril de 2012

Data limite para o cancelamento – após esta data, o 75%
do valor da inscrição aplica-se como taxa de cancelamento

2 de Julho de 2012

Termina o prazo para a inscrição regular

15 de Julho de 2012

Começa a edição 54 do ICA

20 de Julho de 2012

Termina a edição 54 do ICA

Informação disponível em rede em http://ica2012.univie.ac.at/pt/datas-e-prazos/

III. CATEGORIAS DA PARTICIPAÇÃO E VALORES DA INSCRIÇÃO
Todos os participantes, incluindo coordenadores de simpósios, palestrantes, participantes
inscritos e estudantes desfrutam dos seguintes direitos:
•

Participar em todas as atividades acadêmicas do congresso.

•

Participar na cerimônia de inauguração do congresso

•

Atuar como membro da Assembleia Geral

•

Receber informação e material relacionado com o congresso (bolsa do congresso,
programa científico, memória USB com os resumos e informação adicional sobre o
congresso).
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•

Desfrutar das pausas do café

•

Usar de forma gratuita os meios de transporte público da cidade de Viena durante o
congresso

•

Desfrutar de entrada gratuita ao Museu de Etnologia durante o congresso.

•

Receber um certificado de participação

Pessoas acompanhantes
As pessoas acompanhantes deverão ser inscritas como tais por um participante, utilizando
para isso o formulário online. Os acompanhantes terão o direito de assistir aos simpósios, às
conferências magistrais e à cerimônia de inauguração.

Valores da inscrição
Inscrição

Inscrição antecipada:

Participantes com /
sem palestra

Estudantes

Pessoas
acompanhantes

€ 190,--

€ 130,--

€ 80,--

€ 230,--

€ 150,--

€ 90,--

€ 250,--

€ 170,--

€ 100,--

Do 1 de Outubro 2011 ao
12 de Março de 2012
Inscrição regular:
Do 13 de Março ao 2 de
Julho de 2012
Inscrição tardia / on-site:
Do 3 ao 20 de Julho de 2012
Em breve serão anunciados os eventos sociais, a reservar de forma separada.

Condições de cancelamento
Não podendo assistir ao congresso, as seguintes condições de cancelamento são
aplicáveis:
Para os cancelamentos comunicados antes do 30 de Abril de 2012, os valores da inscrição
serão devolvidos na sua totalidade.
Para os cancelamentos comunicados após o 30 de Abril de 2012, aplicar-se-á o 75% do
valor da inscrição como taxa de cancelamento.
As solicitudes de cancelamento deverão ser enviadas por escrito (congress@univie.ac.at).
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IV. COMISSÃO ORGANIZADORA

Presidente:

Martina Kaller-Dietrich

Vice-Presidentes:

Christian Feest
Ulrich Brand
Elke Mader
Kathrin Sartingen
Johann Schelkshorn
Margarete Grandner

Secretários Gerais:

Stefanie Reinberg
Josefina Echavarría Alvarez
Claudia Augustat
Georg Grünberg
Berthold Molden

Funcionários:

Falk Pastner
Barbara Reisner
Eva-Gabriela Toifl

SOBRE ESTE CORREIO ELETRÔNICO
Muito obrigado pelo seu apoio às atividades do 54 ICA. Por favor, reenvie este boletim aos
seus colegas!
Para cancelar a subscrição a este boletim, mande e-mail com o texto "Unsub Newsletter" na
linha de assunto para:
congress@univie.ac.at
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