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3º Colóquio Internacional  
Educação Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina.  

Acertos, problemas e desafios das políticas e práticas de democratização, 
interculturalização e inclusão. 

 
Buenos Aires, Argentina 

3, 4 e 5 de Agosto 2016 
 

CONVOCATÓRIA DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

A terceira edição do Colóquio Internacional “Educação Superior e Povos Indígenas e 

Afrodescendentes na América Latina” estará dedicada a visibilizar estudos e proporcionar o 

intercâmbio de reflexões sobre experiências, acertos, dificuldades e desafios de políticas e práticas de 

democratização, interculturalização, e inclusão relacionadas à temática de Educação Superior e Povos 

Indígenas e Afrodescendentes. Serão analisadas políticas e práticas de organismos governamentais e 

intergovernamentais, organizações de povos indígenas e afrodescendentes, universidades e outras 

instituições de educação superior (públicas ou privadas), além de outros atores sociais que atuem 

nesse campo. 

Além de difundir estudos e facilitar o intercâmbio de conhecimentos e reflexões sobre o tema, 

o Colóquio buscará contribuir com a formulação e aplicação apropriada de políticas e programas que 

aprofundem a democratização da Educação Superior, sua pertinência com a diversidade cultural 

própria de cada sociedade e o desenvolvimento de modalidades de colaboração intercultural com 

equidade entre Universidades e outras Instituições de Educação Superior e Povos Indígenas e 

Afrodescendentes, no marco das recomendações C3 y D4 da Declaração Final da Conferência Regional 

de Educação Superior – CRES (Cartagena de Índias, 2008). 

De maneira análoga às edições anteriores deste Colóquio, durante o evento serão realizadas 

apresentações de algumas  universidades e demais instituições que  integram a Rede Educação 

Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina (Rede ESIAL). Adicionalmente, 

nesta edição a organização facilitará a apresentação de seis a doze trabalhos orientados a analisar 

acertos, problemas e desafios de políticas e programas de inclusão de estudantes indígenas ou 

afrodescendentes (tais como programas de bolsas, cotas especiais, apoio acadêmico e/ou psicossocial, 

dentre outros). Dessa forma, a seleção das propostas ocorrerá por meio de convocatória pública 

orientada a receber dois tipos de exposições: aquelas que analisem as políticas e programas "de 

dentro" e outras que façam a avaliação "de fora". 

CONVOCATÓRIA 

A convocatória, de caráter internacional, está destinada a trabalhos a serem apresentados no 

3º Colóquio “Educação Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina”.  

Só serão aceitas propostas em espanhol e português. 

A seleção será realizada pelo Comitê Científico Internacional do Colóquio. 

http://www.oei.es/salactsi/cres.htm
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/programa-y-proyecto/programa-educacion-superior-y-pueblos-indigenas-y-afrodescendientes-en-america-latina-esial/
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/red-esial/
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/red-esial/
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Serão considerados trabalhos que ofereçam análises de políticas e/ou programas “de inclusão 

de indivíduos” (programas de bolsas, cotas especiais, apoio acadêmico e/ou psicossocial, ou outros 

semelhantes) direcionados a estudantes indígenas e/ou afrodescendentes em universidades de países 

latino-americanos, que sejam formulados dentro de uma das duas perspectivas complementares, a 

saber: 

a) Análise destas políticas e programas vistos “de dentro”. Ou seja, que os autores do trabalho enviado 

sejam ou tenham sido “beneficiários” de tais políticas ou programas. 

b) Análise destas políticas e programas vistos “de fora”. Ou seja, que os  autores do trabalho enviado 

não sejam e nem tenham sido “beneficiários” dos mesmos, mas somente estudiosos da temática. 

 

Envio de trabalhos 

As propostas devem ser enviadas antes do dia 15 de fevereiro de 2016 para o seguinte 

endereço eletrônico: redesial@untref.edu.ar.  

 

Os envios devem ter as características descritas a seguir: 

(Os envios que não estejam de acordo com o indicado, serão desconsiderados). 

 

1)No “assunto” da mensagem, escrever: “Proposta de Trabalho  para o 3º Colóquio”. 

 

2)No corpo da mensagem incluir a seguinte informação: 

a) Perspectiva do Trabalho proposto, ou seja, se é “de dentro” ou “de fora”. 

b) No caso dos trabalhos “de dentro”, informar: Nome completo do programa ou política de 

inclusão (bolsa, cota, apoio acadêmico/psicossocial, ou semelhante) do qual tenha sido 

beneficiária/o. 

c) Título do trabalho. 

d) Nome e sobrenome do/a autor/a, ou das/os autoras/es, de acordo com o caso.  

e) Endereço completo, incluindo localidade, código postal (CEP) e país. 

f) Instituição à qual pertence.  

g) Endereço eletrônico. 

h) Telefone/s de contato. 

i) No caso de não residentes na Argentina, indicar a qual fonte/s solicitará fundos para 

viabilizar a compra da sua passagem. 

 

3) Anexo/s: 

 

A) Arquivo em PDF do trabalho (Extensão máxima: 07 páginas - tamanho carta ou A4 – sem contar 

a Capa e Referências Bibliográficas. Tipo de letra: Times New Roman 12. Espaçamento entre linhas 

simples. Margens de 2,5 cm -esquerdo, direito, superior, e inferior por igual].  

 

O trabalho deverá conter uma Capa (pode ter mais de 1 página de extensão) que deve incluir  as 

seguintes informações, na ordem indicada:  

a) Perspectiva do trabalho proposto, ou seja, se é “de dentro” ou “de fora”. 

mailto:redesial@untref.edu.ar
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b) No caso dos trabalhos “de dentro”: Nome completo do programa ou política de inclusão 

(bolsa, cota, apoio acadêmico ou psicossocial, ou semelhante) de quem tenha sido 

beneficiaria/o). 

c) Título do trabalho 

d) Nome e sobrenome do/a autor/a, ou das/os autoras/es.  

e) Instituição/es de origem do/a autor/a, o das/os autoras/es.  

f) Resumo do trabalho (Extensão máxima: 160 palavras), descrevendo claramente o seu 

conteúdo.  

g) Breve nota biográfica do/a autor/a, ou das/os autoras/es (Extensão máxima: 160 

palavras).  

 

B) No caso de propostas que apresentem perspectivas “de dentro”, deverá ser anexado uma 

carta institucional comprovando que o/a autor/a é, ou já foi “beneficiário” do programa de 

inclusão em questão (programa de bolsa, cota, apoio acadêmico ou psicossocial, ou semelhante). 

 

Prazos de recepção e resultados 

A convocatória estará vigente a partir do dia 30 de Novembro de 2015 até o dia 15 de Fevereiro de 

2016. 

Os resultados da convocatória serão publicados e informados mediante correio eletrônico aos autores 

selecionados, no dia 15 de Março de 2016. 

 

Deslocamento, hospedagem e publicação 

No caso das/os autoras/es residentes na Argentina, mas fora da Área Metropolitana de Buenos Aires, 

independentemente da sua nacionalidade, a organização do Colóquio arcará com os custos da 

passagem aérea ou terrestre (a depender da situação), assim como da hospedagem, café da manhã e 

almoço (nos casos de trabalhos que tenham mais de uma autoria, o Colóquio arcará com os custos de 

somente um autor por proposta selecionada). 

No caso das/os autoras/es residentes em outros países latino-americanos que assim o solicitem, a 

organização do Colóquio poderá arcar com os custos da hospedagem, café da manha e almoço (nos 

casos de trabalhos que tenham mais de uma autoria, o Colóquio arcará com os custos de somente um 

autor por proposta selecionada).  No entanto, nestes casos os custos com deslocamento serão de 

responsabilidade do /a expositor/a, da sua instituição de origem, ou de outras fontes das que o/a 

expositor/a consiga apoio. 

Versões ampliadas e revisadas dos trabalhos apresentados no Colóquio poderão ser solicitados para 

formar parte do livro que será produzido e publicado posteriormente pela editorial da Universidad 

Nacional de Tres de Febrero (EDUNTREF). 

Comitê Científico: Mónica Montenegro (Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de 
Jujuy, Argentina), Adir Cassaro de Nascimento (Universidad Católica Dom Bosco, Mato Grosso do 
Sul, Brasil), José del Val (Universidad Nacional Autónoma de México), Gunther Dietz (Universidad 
Veracruzana, México), María Eugenia Choque Quispe (Centro de Estudios Multidisciplinarios 
Aymara, Bolivia, y Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas), Juan Carlos Gimeno 
(Universidad Autónoma de Madrid), Jesiel Oliveira Filho (Universidad Federal de Bahia, Brasil), Estela 
Miranda (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) y Daniel Mato (Conicet-Universidad Nacional 
de Tres de Febrero). 

http://untref.edu.ar/secciones-editorial/presentacion/
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Coordenador Académico: Daniel Mato (Conicet-Universidad Nacional de Tres de Febrero). 

 

Comitê Organizador: Álvaro Guaymás (Universidad Nacional de Salta) y Beatriz González Selmi 
(Universidad Nacional de Tres de Febrero). 

 
Realização: 
Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF, Argentina 
Programa ESIAL- Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina do 
Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados - CIEA 
 
 
Com o apoio de: 

- Secretaría de Investigación y Desarrollo, UNTREF. 

- Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(UNESCO-IESALC). 

- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) de la República Argentina. 

- Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la República 
Argentina, Programa Redes IX, con la participación de: Universidad Nacional de Rosario, 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional del Nordeste, 
Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional de 
Misiones (Argentina); Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(Nicaragua); Universidad Católica Dom Bosco, Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, 
Universidad Federal de Bahía, Universidad Federal de Pelotas, Universidad Estadual de 
Londrina (Brasil); Universidad de Chile; Universidad del Pacífico (Colombia); Universidad 
Estatal a Distancia UNED (Costa Rica); Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca 
(Venezuela); Universidad Campesina Indígena en Red UCIRED, Universidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo, Universidad Veracruzana Intercultural , Universidad Nacional Autónoma de 
México (México). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

http://untref.edu.ar/
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/programa-y-proyecto/programa-educacion-superior-y-pueblos-indigenas-y-afrodescendientes-en-america-latina-esial/
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/
http://untref.edu.ar/academico/investigacion-y-desarrollo/
http://www.iesalc.unesco.org.ve/
http://www.mincyt.gob.ar/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/red-esial/

