
 
 

3ª. CIRCULAR - EXTENSÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE RESUMOS E 
CONVOCATORIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
1. Prorrogação do prazo para envio de resumos 
 
O Comitê Organizador comunica que a data limite de recepção dos resumos foi prorrogada até o 
dia 15 de dezembro de 2015. Lembramos que os envios devem ser feitos somente através do web 
site do Congresso: http://congresopueblosindigenas.net/enviar-resumen-de-ponencias/ 
 

2. Cartas de convite 
Desde o Congresso não é possível financiar despesas dos assistentes nem dos expositores,mas 
podem se emitir cartas de convite para todos aqueles que as solicitem. 
O pedido –indicando a condição de assistente ou expositor- deverá ser feito a: 
congreso.pueblos.indígenas@gmail.com  
Para este pedido, os expositores devem esperar até o momento de aceitação dos resumos, ou seja 
o dia 10 de fevereiro de 2016. 
 

3. Convocatória a atividades complementares 
 
Nesta circular são indicadas as diretrizes para aqueles que prefiram participar em algumas das 
seguintes atividades: 

1. Reuniões de grupos de trabalho 
2. Féria de livros (exposição e venda) 
3. Apresentação de livros 
4. Projeção de produções audiovisuais 
5. Festival de música 
6. Amostras de fotografias 
7. Amostras de artes visuais 
8. Amostras de produção artesanal 

 
Diretrizes comuns a todas as atividades: 

http://congresopueblosindigenas.net/enviar-resumen-de-ponencias/
mailto:genas@gmail.com


Aqueles interessados em participar devem preencher os formulários indicados para cada ponto 
antes do dia 15 de fevereiro de 2016. Por motivos de organização depois dessa data não serão 
aceitadas novas apresentações. 
 
Os expositores e grupos que sejam aceitados podem solicitar aos organizadores uma carta de 
convite oficial a fim de gerir as suas despesas de viagem no seus lugares de origem. O Congresso 
não pagará despesas de viagem nem da estadia dos participantes destas atividades. 
As atividades 4 a 8 terão curadores especializados, designados pelo Comitê organizador, 
encarregados da seleção das melhores propostas se a convocatória ultrapassar os espaços 
disponíveis para exibição. 
 
1. Reuniões de grupos de trabalho 
Poderão dispor de espaço aqueles grupos de colegas de diferentes países que quiserem aproveitar 
a oportunidade de avançarem discussões particulares. Os interessados deverão preencher o 
formulário disponível no link:  http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNV1dRNkNjcEVadUU/ 
 
2. Féria de livros 
O Congresso disporá de mesas para exibição e venda ou entrega gratuita de livros, DVD ou 
materiais semelhantes. Aqueles interessados nesta atividade deverão preencher o formulário 
disponível no link: http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNbWZiN1QzTzYwZlE/ 
 
3. Apresentação de livros 
Todas as apresentações devem contar coma presença do autor e de um painel como um mínimo 
de dois apresentadores. A duração da atividade será de uma hora no máximo. Quem preferir 
apresentar o seu livro no âmbito do Congresso deverá preencher o formulário disponível no link: 
http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNNFkxQlFOb29OM28/ 
 
4. Projeção de produções audiovisuais 
Durante os dias do Congresso poderão se apresentar peças audiovisuais. 
Podem participar nas obras audiovisuais concebidas depois de 01 de janeiro de 2014. 
Todo o trabalho audiovisual não falado em castelhano devem ter as respectivas legendas 
castelhanos. 
CATEGORIAS:  
* longa-metragem 
* curta-metragem (deve ter uma duração mínima de 3 minutos e um máximo de 20 minutos) 
Após a apresentação será feita uma seleção em função dos espaços disponíveis. 
Aqueles interessados na projeção deverão preencher, antes do dia 15 de fevereiro de 2016, o 
formulário disponível no link: http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNVVppczVIbnpZeHc/ 
(aqui se deve enviar uma imagem representativa da obra audiovisual, pelo menos 800dpi, que 
serão usada exclusivamente para a transmissão e conferência de imprensa). 
 
5. Festival de música. 
Serão realizadas apresentações de música e também de dança –solista ou grupal- dos diferentes 
países bem como oficinas musicais para o uso de diferentes instrumentos. Os interessados 
deverão preencher, antes do dia 15 de fevereiro de 2016, o formulário disponível no link: 
http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNNV9idnlBc0g3aG8/ 
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Após a apresentação será feita uma seleção em função dos espaços disponíveis. Para cada 
proposta deverá ser enviado um formulário: o interessado em propor uma oficina e participar no 
festival deverá preencher dois formulários.  
 
6. Amostras de fotografias 
As amostras de fotografias poderão ser de um ou mais autores; os conteúdos devem estar ligados 
ás temáticas do congresso. Os organizadores poderão decidir si a amostra será completa ou 
parcial (como o acordo prévio dos expositores) dependendo da disponibilidade de espaço e da 
quantidade de propostas recebidas. As despesas e a gestão de transporte das obras correm por 
conta dos expositores. Os interessados deverão preencher, antes do dia 15 de fevereiro de 2016, o 
formulário disponível no link: http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNSzNlcHY5ZWRra0k/ 

 
7. Amostras de artes visuais 
As amostras de artes visuais terão dois formatos: Ex Libris e Exposição de artes visuais. A seguir, o 
detalhe das características de cada convocatória. 
 
7.1. Muestra Ex Libris-Bases: 

1- Os participantes poderão enviar até três ex libris de sua autoria, desses exemplares, dois 
ficarão como patrimônio da Universidad Nacional de La Pampa e um no gabinete de 
gráfica do Centro Regional de Educación Artística. 

2- Tema: “Os Povos Indígenas da América Latina, passado, presente e futuro.” 
3- As técnicas gráficas aceitadas são: relevo, talhe-doce, colagrafia, litografia (empedraou 

metal) e photoplate. 
4- As estampas poderão estar assinadas e, no verso escrito a lápis, deverão conter a 

informação seguinte: nome, endereço eletrônico do autor, técnica utilizada, ano de 
realização e dados de edição. 

5- Todas as obras deverão conter a expressão Ex Libris e CIPIAL (siglas do Congreso 
Internacional Los pueblos indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI. Avances, 
perspectivas y retos) 

6- A medida do papel será A5 (148 mm x 210 mm); a estampa no poderá exceder os 110 mm 
no lado maior. 

7- Deve ser anexado um breve curriculum vitae do autor. 
8- As estampas deverão ser enviadas ao Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de 

América Latina. Instituto de Estudios Socio-Históricos-Universidad Nacional de La Pampa, 
Gil 353, 3er piso- CP 6300, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 

9- A data limite para recepção das obras será o dia 30 de julho de 2016. 
Uma vez finalizado o congreso, toda a informação á respeito das exposições será publicada em 
nossa página web. 

 
7.2. Exposições de artes visuais 
Artistas e/ou grupos de artistas sem convocados á apresentação dos seus projetos de exposição 
cuja temática deverá estar estreitamente ligada aos Povos Indígenas de América Latina (passado, 
presente e futuro).  
Os artistas interessados deverão enviar suas propostas antes do dia 15 de fevereiro de 2016 a 
través do formulário web disponível no link: 
http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNekE4MXRNYUhVSjA/ 
As despesas de transporte e dos seguros das obras correm por conta dos expositores. 

http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNSzNlcHY5ZWRra0k/
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Quem possa considerá-lo adequado, pode anexar uma proposta de oficinas para artistas locais, 
estudantes ou público em geral.  
Uma vez finalizado o congreso, toda a informação á respeito das exposições será publicada em 
nossa página web. 
 
8. Amostras de produção artesanal 
Os organizadores poderão decidir a respeito da aceitação total ou parcial das propostas recebidas, 
de acordó com o espaço disponível. As despesas de transporte e dos seguros das obras correm por 
conta dos expositores.  
Os interessados deverão enviar suas propostas antes do dia 15 de fevereiro de 2016 a través do 
formulário web disponível no link: http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNcmFIR3QyejB3ejg/ 
 
Convidamos a reenviar a presente circular e á difusão das atividades entre os seus colegas. 
 
Atenciosamente 
El Comitê Organizador  
http://congresopueblosindigenas.net 
correo electrónico: congreso.pueblos.indigenas@gmail.com 
Facebook: Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina (CIPIAL) 
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