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5º Coloquio e Oficina Internacional 
Educação Superior, Povos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina  

Colaboração intercultural: serviço, investigação e aprendizagens 
 
 

Buenos Aires, Argentina 
24, 25 e 26 de outubro de 2018    

 
 

CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Esta quinta edição do Colóquio e Oficina Internacional “Educação Superior, Povos Indígenas e 

Afrodescendentes na América Latina” estará dedicada a difundir estudos e intercambiar reflexões 

sobre experiências concretas de colaboração intercultural entre instituições de educação superior e 

organizações ou comunidades de povos indígenas e afrodescendentes em atividades de serviço, 

resolução de problemas, investigação e aprendizagem, recentes ou atualmente em curso na América 

Latina. 

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

o Colóquio procurará contribuir com a formulação e com a aplicação apropriada de políticas e 

programas que aprofundem a democratização da Educação Superior, sua pertinência com respeito à  

diversidade cultural própria de cada sociedade e o desenvolvimento de modalidades de colaboração 

intercultural com equidade entre Universidades (ou outras Instituições de Educação Superior) e Povos 

Indígenas e Afrodescendentes. Esses propósitos fazem parte das recomendações C3 e D4 da 

Declaração Final da Conferência Regional de Educação Superior – CRES (Cartagena das Índias, 2008) e 

nas da “Iniciativa Latino-americana pela Diversidade Cultural e a Interculturalidade com Equidade na 

Educação Superior “, respaldada pela “Declaração do Panamá sobre a Educação na Sociedade do 

Conhecimento”,  assinada pelos Presidentes das Comissões de Educação ou equivalentes dos 

Parlamentos membros do Parlamento Latino-americano (Parlatino) (Cidade do Panamá, 21 e 22 de 

junho de 2012). Consequentemente, o Colóquio também tentará aceitar as recomendações emanadas 

da 3ª. Conferência Regional sobre Educação Superior, a realizar-se na cidade de Córdoba (Argentina) 

de 11 a 15 de junho de 2018. 

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

realizadas apresentações com base nas experiências de algumas das 50 universidades e demais 

instituições que integram a Rede Educação Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes na América 

Latina (Rede ESIAL). Adicionalmente, o Colóquio incluirá a apresentação de no máximo 10 (dez) 

trabalhos que analisem experiências concretas de colaboração intercultural entre instituições de 

educação superior e organizações ou comunidades de povos indígenas e afrodescendentes em 

atividades de serviço, resolução de problemas, investigação e aprendizagem, recentes ou atualmente 

em curso na América Latina. Com o propósito de selecionar estes trabalhos, se abre o seguinte convite 

público. 

 
 

http://untref.edu.ar/sitios/ciea/red-esial/
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CONVITE 
 

Este convite está dirigido exclusivamente a propostas de trabalhos a ser apresentados no 5to Colóquio 

e Oficina Internacional “Educação Superior, Povos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina. 

Colaboração intercultural: serviço, investigação, e aprendizagens”, a realizar-se na cidade de Buenos 

Aires, Argentina, nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018. 

 
A participação neste convite pressupõe a aceitação das seguintes regras: 

 
 Somente serão aceitas propostas de trabalho escritas em espanhol ou português cujos(as)  

autores(as) residam em países latino-americanos. 
 A seleção dos trabalhos será realizada pela Comissão Científica Internacional do Colóquio cujas 

decisões são definitivas. 
 Serão considerados exclusivamente aqueles trabalhos que analisem experiências concretas de 

colaboração intercultural entre instituições de educação superior e organizações ou 
comunidades de povos indígenas e afrodescendentes em atividades de serviço, resolução de 
problemas, investigação e aprendizagem, recentes (em curso ao menos até o ano 2000) ou 
atualmente em curso na América Latina, que sejam formuladas a partir dos seguintes enfoques 
(pontos de vista): 
 

a) “A partir de dentro”: Serão consideradas “a partir de dentro” os trabalhos cujas/os autoras/es 
satisfaçam as seguintes três condições: 1) tenham participado na/s experiência/s que constitui/em o 
foco de sua respectiva apresentação, 2) se auto identifiquem como membros de povos indígenas ou 
afrodescendentes, y 3) sejam reconhecidos como membros de povos indígenas ou afrodescendentes,  
pelas unidades acadêmicas ou organizações desses povos que participam ou tenham participado nas 
ditas experiências. 

b) “A partir de fora”: Serão consideradas “a partir de fora” os trabalhos cujas/os autoras/es não 

satisfaçam alguma de três condições antes mencionadas. 

 
Envio de trabalhos 

 
As propostas devem ser enviadas até o dia 31 maio de 2018 para o seguinte endereço 
eletrônico: redesial@untref.edu.ar 
 
Os envios devem ter as características descritas a seguir:  
(Os envios que não estiverem de acordo com o indicado, serão desconsiderados). 
 
 

1. No “assunto” da mensagem, escrever: “Proposta de Trabalho para o 5º Colóquio ESIAL”.  

2.  No corpo da mensagem incluir a seguinte informação:  

a) Perspectiva do Trabalho proposto, ou seja, se é visto “a partir de dentro” ou “a partir de fora”.  No 
caso das apresentações "a partir de dentro", o nome completo da experiência institucional em que ele 
participou deve ser indicado. 

 
b) Título do trabalho.  

c) Nome e sobrenome do (a) autor (a), ou dos autores (as), de acordo com o caso.  

d) Endereço completo, incluindo estado, CEP e país.  

e) Instituição à qual pertence.  

f) Endereço eletrônico (E-mail). 

mailto:redesial@untref.edu.ar
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g) Telefone/s de contato (incluindo código de área do país e do estado). 

h) Indicar à qual fonte solicitará fundos para viabilizar as despesas na participação do Colóquio e 

Oficina. Os autores / os / é considerar que se qualificam para solicitar uma "bolsa na participação" 

(veja os requisitos abaixo) só deve indicar "bolsa na participação é solicitada" 

 
 
3) Anexo/s: 
 
A) Enviar o trabalho em PDF (Extensão máxima: 07 páginas - tamanha carta ou A4  (sem contar a Capa, 
nem as Referências Bibliográficas). Tipo de letra: Times New Roman 12. Espaçamento entre linhas 
simples. (Margens de 2,5 cm - esquerda, direita, superior, e inferior por igual). 

O trabalho deverá conter uma Capa (que pode ter mais de 1 página de extensão) que deve abranger as 
seguintes informações, na ordem indicada: 

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

b) No caso dos trabalhos vistos “a partir de dentro”: Nome completo do na/s experiência/s que 
constitui/em o foco de sua respectiva apresentação. 

c) Título do trabalho. 

d) Nome e sobrenome do (a) autor (a), ou dos (as) autores (as). 

e) Instituição à qual  pertence  o(a)/ (s)  autor (a)/ (es). 

f) Resumo do trabalho (Extensão máxima: 160 palavras). O conteúdo deve ser expresso de forma 
clara. 

g) Breve biografia do (a) autor (a), ou dos (as) autores (as). (Extensão máxima: 160 palavras). 

 

B) No caso de trabalhos que apresentem enfoques “a partir de dentro” se deverá anexar uma 
carta e/ou documento institucional emitida pela unidade acadêmica ou organização indígena ou 
afrodescendente participante na experiência que constitui o foco da apresentação, que faça constar a 
participação do/a autor/a nela, assim como o reconhecimento de sua condição de membro de algum 
povo indígena ou afrodescendente.  

 
 

Prazos e resultados 
A convocatória estará vigente a partir do dia 28 de fevereiro de 2018 até o dia 31 de maio de 2018.  
Os resultados da convocatória serão publicados e informados aos / às autores (as) selecionados (as), 
através do e-mail, no dia 17 de julho de 2018. 
 
 

Deslocamento e hospedagem 
 

1) Bolsas na participação para os/as autores (as) dos trabalhos correspondentes à perspectiva 
“de dentro” selecionadas pela Comissão Cientificam Internacional: 
A organização do Colóquio arcará com os custos da passagem aérea ou terrestre – ida e volta (a 
depender de cada situação), no máximo, para cinco (5) participantes indígenas e/ou 
afrodescendentes.  Também arcará com os custos da hospedagem, café da manhã e almoço 
durantes os dias do Colóquio e Oficina.  

 
2) Autores (as) dos trabalhos selecionados pela Comissão Cientifica Internacional cujos casos não 

são elegíveis para bolsas na participação: 
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A organização do Colóquio somente arcará com o almoço durante os dias do Colóquio e Oficina, 
ficando as despesas de hospedagem, jantar e passagens sob a responsabilidade do (a) 
expositor (a), da Instituição à que pertence ou de outras fontes das que o/a expositor/a poderá 
conseguir apoio. 

 
 
Publicação: Versões ampliadas e revisadas dos trabalhos apresentados no Colóquio poderão ser 
solicitadas para fazer parte do livro que será produzido e publicado posteriormente pela editora da 
Universidad Nacional de Tres de Febrero (EDUNTREF). Para ver livros que incluem versões ampliadas 
de trabalhos apresentados em colóquios anteriores: Libro ESIAL I / Libro ESIAL II / Libro ESIAL III. 

Comissão Científica Internacional: Mónica Montenegro (Universidade de Buenos Aires e 
Universidade Nacional de Jujuy, Argentina), Adir Casaro Nascimento (Universidade Católica Dom 
Bosco, Mato Grosso do Sul, Brasil), José del Val (Universidade Nacional Autônoma do México), 
Gunther Dietz (Universidade Veracruzana, México), Maria Eugenia Choque Quispe (Centro de 
Estudos Multidisciplinares Aymará, Bolívia, e Fórum Permanente de Assuntos Indígenas das Nações 
Unidas), Juan Carlos Gimeno (Universidade Autônoma de Madri), Jesiel Oliveira Filho (Universidade 
Federal da Bahia, Brasil), Estela Miranda (Universidade Nacional de Córdoba, Argentina), Anny Ocoró 
Loangó (CONICET-UNTREF) e Daniel Mato (CONICET-UNTREF).  

 

Coordenador Acadêmico: Daniel Mato (Conicet-UNTREF). 

 

Comissão Organizadora: Álvaro Guaymás (Universidade Nacional de Salta), Daniel Loncón 
(Universidade Nacional da Patagônia San Juan Bosco) e Laura Las Heras (UNTREF).  

 

Realização: 
Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF, Argentina, através do Programa ESIAL - Educação 
Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina do Centro Interdisciplinar de 
Estudos Avançados - CIEA 
 
                                                                                                    
Apoio: 
 

- Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento  SID UNTREF. 

- Instituto Internacional da Unesco para a Educação Superior na América Latina e Caribe 
(UNESCO-IESALC).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
    

http://untref.edu.ar/secciones-editorial/presentacion/
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/Educacion-Superior-y-Pueblos-Indigenas-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/Educaci%C3%B3n-superior-II-web2.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/Educaci%C3%B3n-Superior-III-digital.pdf
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/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=405&lang=es
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