
 
 

4ª. CIRCULAR - PROGRAMA PRELIMINAR – INSCRIÇÕES - PAUTAS PARA PUBLICAÇÃO DE 
TRABALHOS INDIVIDUAIS NAS ACTAS 

 

1. Programa preliminar e sede do congresso 
 
Encontra-se disponível para o público uma primeira versão do programa no link:  
http://congresopueblosindigenas.net/programa/ 
Os expositores e coordenadores poderão enviar as dúvidas e comentários ao endereço  
congreso.pueblos.indigenas@gmail.com até o dia 31 de março si necessitarem alguma 
modificação, mas não haverá mudanças dos dias para os simpósios já estabelecidos. Temos tido 
especial cuidado para evitar sobreposições entre autores de duas ou mais palestras ou entre 
coordenação e exposição num outro simpósio. 
ESCLARECIMENTO IMPORTANTE: recomendamos especialmente realizar as reservas de 
hospedagem com a maior brevidade possível pois a cidade tem uma capacidade hoteleira 
ajustada e nos mesmos días haverá um outro evento importante. O Congresso não faz reservas 
de hospedagem; todas elas devem ser encaminhadas a través da agência oficial “Santa Rosa Viajes 
y Turismo” no link: lapampaturismo@gmail.com 
 
Todas as sessões dos simpósios funcionarão no edifício da Universidad Nacional de La Pampa, na 
rua Coronel Gil #353 (entre a rua Hipólito Yrigoyen e a Avenida San Martín) 
 

2. Inscrições e Exposições 

2.1. Esclarecimentos gerais 
Expositores, coordenadores e público em geral são convidados para registrar as suas inscrições no 
link: http://congresopueblosindigenas.net/inscripciones/ 
* As inscrições são INDIVIDUAIS, deverá se ter especial cuidado no preenchimento dos dados no  
formulário para evitar erros nos certificados. No congresso haverá ao redor de 1.500 expositores 
de 30 países, distribuidos nos mais de 90 simpósios. Pedimos a maior antecedencia possível 
visando uma melhor organização logística.  
* A inscrição é independente do pagamento e pode se fazer antes ou depois de ter pago. Aqueles 
que pagam antecipadamente deverão proceder como abaixo indicado.  
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* O pagamento é feito por cada autor, e não por cada comunicação ou palestra (quer dizer que 
aqueles que apresentarem dois ou mais trabalhos só deverão pagar uma inscrição). Os co-autores 
que não viajarem deverão pagar a inscrição para receber seu certificado.  
* Devido ás dificuldades na recepção de transferências na Argentina, os expositores estrangeiros 
poderão pagar no momento de sua chegada ao congresso. Dado que existe um custo diferencial 
por pagamento antecipado -não disponível para estrangeiros- será concedido um desconto 
especial aos expositores provenientes do exterior que pode se consultar no quadro de tarifas a 
seguir. 
* Os participantes que tenham pago a inscrição terão acesso a todas as atividades e receberão os 
materiais do Congresso (sacola, folhetos, crachá e certificado). 
* Não serão publicadas nas memórias as comunicações que não tenham sido apresentadas pelo 
menos por um dos autores no congresso.  
* Não se aceitam apresentações via internet (skype, videoconferência ou semelhante) nem 
leituras por parte de terceiros que não sejam autores. 
 
2.2. Custos da inscrição: 
 
Clarificação:o ingresso será livre e gratuito para todas as atividades mas só receberão os materiais do 
congresso e o certificado de assistência aqueles que tenham pago a inscrição. 
 
Todas as equivalências pesos-dólar se fazem de acordo com a cotação da venda segundo o Banco 
Nación no fechamento do dia anterior á operação (para consultas: http://www.bna.com.ar/) 
1) Expositores (docentes e profissionais): 
* do 01 de março ao 31 de maio de 2016: 60 USD dólares (só para residentes na Argentina) 
* do 01 de junho ao 19 de setembro de 2016: 80 USD dólares (só para residentes na Argentina) 
* dias do congresso (20 a 24 de setembro): 100 USD dólares (só para residentes na Argentina) 
* dias do congresso (20 a 24 de setembro): 80 USD dólares (só para estrangeiros)  
2) Expositores (bolsistas e tesistas de graduação e pós- graduação,  com apresentação de 
certificado): 
* do 01 de março ao 31 de maio de 2016: 20 USD dólares (só para residentes na Argentina)   
* do 01 de junho ao 19 de setembro de 2016: 40 USD dólares (só para residentes na Argentina) 
* dias do congresso (20 a 24 de setembro): 60 USD dólares (só para residentes na Argentina) 
* dias do congresso (20 a 24 de setembro): 40 USD dólares (só para estrangeiros)  
3) Assistentes e público em geral: u$s 10 
4) Assistentes estudantes universitários de graduação (com apresentação de certificado) e 
membros de comunidades indígenas: sem custo de inscrição mas deverão preencher o formulário 
de inscrição online. 
5) Participantes ás reuniões dos grupos de trabalho: u$s 30 (só para aqueles que não tenham 
apresentado comunicação e precisarem do certificado da atividade) 

2.3. Modalidades de pagamento 
Todas as equivalências pesos-dólar se fazem de acordo com a cotação da venda segundo o Banco 
Nación no fechamento do dia anterior á operação (para consultas: http://www.bna.com.ar/) 
 

PARTICIPANTES NACIONAIS 
Em dinheiro: na sede do evento no momento da acreditação (em pesos, de acordó com o câmbio 
do dólar) 
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Transferência Bancária antes do congresso (só em pesos de acordo com o câmbio do dólar) na 
seguinte conta bancária: 
CONTA, TIPO E NUMERO: Nº102-12482/7, CONTA CORRENTE 
EM NOME DE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
CUIT: 30-58676226-1 
CBU: 0720102420000001248272 
IMPORTANTE: depois de fazer o depósito, debe-se enviar o comprovante via mail para 
congreso.pueblos.indigenas@gmail.com indicando o nome da pessoa. Sem esta comunicaçãoo 
pagamento não será acreditado. 
 

PARTICIPANTES ESTRANGEIROS 
Só em dinheiro: na sede do evento no momento da acreditação (em pesos, de acordo com a 
cotação de venda do dólar do dia anterior). Por causas administrativas, não serão aceites cartões 
de crédito ou débito nem pagamentos em moeda estrangeira. 

 
3. Pautas para publicaçãode palestras nas Memórias 

 
A seguir são indicadas as pautas para a publicação de palestras completas. Elas serão incluídas 
numa compilação digital. Para tal propósito, solicitamos ás pessoas que desejarem publicar os 
seus trabalhos, o envio da palestra completa de acordo com as instruções a seguir. 
Quem prefira não publicar nas memórias não é obrigado de apresentar o trabalho completo antes 
do congresso, a menos que os coordenadores possam pedi-los para um melhor funcionamento do 
simpósio. 
As palestras não apresentadas pelo/s autor/es no congresso não poderão ser publicadas nas 
memórias.Não se aceitam apresentações via internet (skype, videoconferência ou semelhante) 
nem leituras por parte de terceiros que não sejam autores 
 
1- INDICAÇÕES GERAIS PARA OS EXPOSITORES 
Os/as autores/as são responsáveis pelo cumprimento das normas de apresentação, cuidado do 
estilo, redação, ortografia e boa resolução das imagens. Os trabalhos que não cumprirem com os 
requisitos não serão considerados. 
 
As palestras serão recebidas a partir da data de publicação desta circular e até o dia 30 de maio de 
2016 no endereço eletrônico publicacioncipial2016@gmail.com. Neste endereço só serão 
recebidas as palestras e consultas a respeito da publicação das memórias. As consultas gerais do 
Congresso devem se encaminhar ao endereço habitual (congreso.pueblos.indigenas@gmail.com).  
 
Os trabalhos poderão ser escritos em qualquer das línguas seguintes: espanhol, português, inglês.  
 
2-ESPECIFICAÇÕES DO FORMATO 
As palestras terão uma extensão de 15 a 25 páginas, incluindo as notas, referências bibliográficas, 
quadros e imagens. A numeração deve ser centrada, no rodapé. 
O trabalho deverá ser enviado em arquivo do Word (.doc /.docx) ou RTF, em folha A4 com 
margens inferior, superior, á esquerda e á direita de 2.5 cm, fonte Times New Roman 12, com 
espaçamento de 1.5, alinhamento de texto justificado.  
O título do trabalho deve estar centrado, em negrito, fonte TNR12. Ele deve ser conciso, refletir o 
conteúdo da palestra e não exceder as 20 palavras.  
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Na margem esquerda deverão figurar os nomes dos/as autores/as mencionada em nota de rodapé 
com asterisco a filiação institucional dos/as autores/as sem abreviaturas e um correio eletrônico 
de contato.  
 
As notas serão de rodapé, com números arábigos, com a ferramenta de inclusão de notas do Word 
de inclusión de notas, em letra Times New Roman, tamanho 10, espaçamento simples e formato 
justificado.  

 
Os quadros e imagens deverão estar inseridos no texto, as legendas da imagem em letra Times 
New Roman, centradas em tamanho 10. Além disso, as imagens deverão ser enviadas junto com o 
texto da palestra em formato .jpg ao endereço já indicado, o total delas no pode exceder os 20 
megabytes (MB).  
 
Para citas dentro do texto, deve se utilizar o sistema APA de autor/ano, consignando quando seja 
necessário o nome do autor, ano de ediçãoe página, por exemplo, (Briones 2005, p. 19); (Briones 
2005, pp. 19-20), com espaço depois da vírgula anterior ao número de página/s. 
Não devem se utilizar as expressões ibid., íbidem, nem op.cit. 
 
No final do texto deve se incluir a lista de referências bibliográficas, em ordem alfabética pelo 
sobrenome do primeiro autor. Solicita-se verificar, antes do envio do manuscrito, que todas as 
obras citadas no texto estejam incluídas na lista de referências bibliográficas e que todas elas 
correspondem ás obras efetivamente citadas no texto do artigo. 
 
Citações e referências bibliográficas devem seguir o formato APA (American Psychological 
Association), incluído o formato da pontuação. A seguir indicam-se alguns exemplos, para mais 
detalhes pode se consultar no link 
http://sistemas.unlpam.edu.ar/media_ecs/uploads/pdf/resolucion_2014_12.pdf (pag.8 y sstes) 
 
Neste sistema de citações deve se considerar que: 
* Os títulos de artigos, capítulos de livros e palestras NÃO devem ser indicados entre aspas. 
* Os nomes dos autores indicam-se só como a inicial. 
* Quando o nome de um autor se repete, deve se consignar novamente e não pode ser 
substituído por hífens ou linhas.  
* Quando sejam citados vários trabalhos do mesmo autor, estes serão ordenados 
cronologicamente. 
* Os números de páginas de artigos em revistas colocam-se no final da referencia, enquanto 
aquelas dos capítulos colocam-se entre parêntesis logo após o nome do livro, antecedidas pela 
expressão"pp." 
 
Exemplos: 
Livros de un só autor: 
Mases, E. H. (2002). Estado y cuestión indígena. El destino final de los indios sometidos en el sur del 
territorio (1878-1910). Buenos Aires: Prometeo Libros/Entrepasados. 
 
Livros com mais de um autor: 
(Citam-se todos os autores na lista; no corpo do texto pode se citar o primeiro sobrenome seguido 
da expressão et al, por exemplo Kornblit et al 1997) 
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Kornblit, A. L., Méndez Diz, A. M., Petrecci, M. y Vujosevich, J. (1997). Y el Sida está entre nosotros: 
un estudio sobre actitudes, creencias, y conductas de grupos golpeados por la enfermedad. Buenos 
Aires: Corregidor. 
 
Livro de um autor e um editor: 
Campbell, G. (1988). The philosophy of rhetoric. (L. F. Bitzer, Ed.). Carbondale, IL: Southern Illinois 
University Press. (Original work published in 1776). 
 
Livro editado com mais de um autor: 
Grimson, G., Lins Ribeiro, G. y Semán, P. (Comps.). (2004). La antropología brasileña 
contemporánea. Contribuciones para un diálogo latinoamericano. Buenos Aires: Prometeo. 
 
Capítulo de livro (cabe resaltar a localizaçãoda menção do número de páginas): 
Lagos, M. (1998). Problemática del aborigen chaqueño. El discurso de la ‘integración’. 1870-1920. 
En A. Teruel y O. Jerez (Eds.), Pasado y presente de un mundo postergado. Estudios de 
antropología, historia y arqueología del Chaco y Pedemonte Surandino. (pp. 57-101). Jujuy: 
Universidad Nacional de Jujuy. 
 
Revista: 
Sociedad. (1992). Buenos Aires: UBA. Facultad de Ciencias Sociales. 
 
Artigo de revista: 
Otero, H. (1998). Estadística censal y construcción de la nación. El caso argentino, 1869-1914. 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr.Emilio Ravignani’, 3ra.serie (16-17), 
123-149. 
 
Revista científica online: 
Vallespir, J. (1999, diciembre). Interculturalismo e identidad cultural. Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado. [On Line], 36. Disponible en: http://www.uva.es [preferentemente 
incluir DOI] 
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