
  
 

Apresentação 
 
Como parte das comemorações de 40 anos da Associação, temos o prazer de convidá-lo 
para participar do XV Congresso Internacional ALADAA. 
 
Levando-se em conta o aumento da influência européia na intelectualidade latino 
americana, além das migrações dos povos asiáticos e africanos aos terrítórios 
americanos, nossos países têm desenvolvido, representado e projetado no tempo um 
olhar singular sobre a constituição dos saberes e imaginários sobre África e Ásia. Esta 
abordagem tornou-se progressiva através da criação de espaços acadêmicos e de 
pesquisa. Em uma instância inaugural, na comunidade acadêmica se estabeleceram em 
suas contribuições horizontes epistêmicos de imagens e idéias de Orientalismo, corrente 
de pensamento de origem puramente europeia. Mais tarde, graças ao primeiro meio de 
comunicação de massa e da emergência e apropriação de paradigmas culturais de outras 
regiões do globo, a pesquisa avançada da América Latina em suas áreas incluídas novas 
abordagens para analisar e integrar o conhecimento sobre as culturas asiáticas e 
africanas . 
 
Sobre este panorama inicial são propostas duas problemáticas, duas perguntas principais. 
A primeira, se atualmente, as condições estão dadas para conjeturar a configuração de 
um espaço emancipado e independente, que conte com paradigmas, metodologías e/ou 
instrumentos analíticos para a produção de conhecimento. A segunda pergunta, em que 
medida tem se contribuído os estudos sobre Ásia e África na América Latina ao progresso 
cientifico e/ou profissional de cada área.  
 
O objetivo geral do XV Congresso Internacional ALADAA é gerar um espaço de discussão 
reflexiva e crítica sobre a avaliação dos avanços, retrocessos, erros e acertos. Este último 
aspecto, além das pretensões e projeções da pesquisa na América Latina sobre Ásia e 
África. Por esse lado, procura ser um espaço de comparecência dos estudos atuais de 
acadêmicos e pesquisadores na sua vasta pluralidade disciplinária, com espacial ênfase 
na análise da própria identidade de nossa aproximação aos estudos asiáticos e africanos 
no contexto de um mundo globalizado e fortemente homogeneizado.  
 
Os objetivos específicos deste congresso são: a) difundir as investigações de 
profissionais, acadêmicos e pesquisadores sobre África e Ásia; b) caracterizar o estado 
atual da pesquisa e problematização de África e Ásia na América Latina; c) projetar 
instâncias de diálogo e trabalho comum entre pesquisas a fim, tanto de profissionais como 
de acadêmicos.  
 
Finalmente, os resultados esperados do congresso se resumem em: a) avaliar a 
identidade, necessidade e a importância da pesquisa interdiscipliar dos fenómenos da 
Ásia e África na América Latina; b) prover um panorama geral dos problemas abarcados 
pelas disciplinas, os objetos de estudos, os temas e as metodologías que articulam a 
pesquisa de vanguarda entre os profissionais; c) promover e estabelecer redes de 
cooperação, debate e desenvolvimento de pesquisa em conjunto entre profissionais e 
acadêmicos da América Latina.  
 
 
 



  
 
 
CHAMADA 
 
Nesta Segunda Chamada se solicita propostas para simpósios e comunicações. 
 
Simpósios 
Seção aceitadas propostas até o dia 30 de maio de 2015 e devem ser enviadas em 
formato PDF, ao email: congresoaladaa2016@gmail.com. 
 
Normas para apresentação de simpósios: 
-Possuir dois coordenadores que sejam membros do ALADAA. É possível se inscrever na 
sede do seu próprio país. No caso, de que não tenha uma sede do ALADAA no seu país, 
deverão se inscrever no ALADAA CHILE. A inscrição ao ALADAA pode ser realizada até 
o primeiro dia do congresso, 11 de janeiro de 2016, onde teremos mesa de inscrição. 
-Apresentar um resumo da proposta de simpósio de não mais de 100 palavras. 
-Atenção: os coordenadores dos simpósios pagarão o valor de estudante na inscrição do 
congresso. 
 
 Para a seleção do simpósio deverão ser entregados os seguintes dados: 
-Nome completo, instituição e email dos coordenadores. 
-Indicar a sede do ALADAA que pertence. Se precisar se inscrever ao ALADAA CHILE 
deverá enviar seu CV e posteriormente, será solicitado o pagamento da inscrição. 
-Título do simpósio 
-Resumo de 100 palavras. 
 
 Encerrado o prazo, o Comitê Acadêmico do ALADAA CHILE revisará as propostas e 
aprovará uma seleção. A lista será publicada na segunda chamada a partir do dia  08 de 
junho de 2015, que estará disponível no site. 
Os idiomas do congresso serão: espanhol, português e inglês. 
 
Comunicações 
Há duas modalidades de comunicações: 
 
Comunicações abertas: desde 30 de abril está aberta a chamada para quem preferir 
enviar suas comunicações com antecedencia para a publicação dos simpósios 
selecionados. Estas comunicações serão selecionados pelo Comitê Acadêmico do 
ALADAA CHILE.  
Devem enviar o título e um resumo de 100 palavras. 
 
Comunicações para simpósios: Com a publicação dos simpósios selecionados (08 de 
junho de 2015), será possível enviar propostas de comunicações para os simpósios. 
Quem desejar participar com uma comunicação,deverá enviá-la aos coordenadores dos 
simpósios correspondentes. O Comitê Acadêmico do ALADAA CHILE enviará as normas 
para os coordenadores dos simposios para a seleção das comunicações. O mínimo de 
comunicações para os simpósios é de 05 e o máximo é de 15. 
A data límite para a entrega das propostas de comunicações abertas e comunicações 
para simpósios aos coordenadores será até o dia 01 de agosto de 2015. 
 
 



  
 
Valor das inscrições:  
As inscrições para o congresso estarão abertas a partir de junho de 2015. O formato das 
inscrições serão publicadas no site do ALADAA CHILE. 
Até 30 de novembro de 2015: 40 dólares (estadunidenses) 

Estudantes* 20 dólares 
Até 31 de dezembro de 2015: 60 dólares 

Estudantes* 30 dólares 
*Os estudantes deverão enviar uma cópia da sua identificação estudantil no momento de 
realizar o pagamento. 
Não será aceitado o pagamento da inscrição depois do dia 31 de dezembro de 2015. 
 
O pagamento da inscrição inclui: 

a) Certificado de participação do Congresso 
b) Recepcção de abertura 
c) Atas em formato CD 

  
Programa do Congresso 
O Programa do Congresso será publicado em outubro de 2015. 
 
 
Informação adicional 
Hotéis: 
ALADAA CHILE oferecerá aos participantes e asistentes uma lista dos hotéis de Santiago 
do Chile com vários preços. 
 
Programa cultural: 
Durante o congresso se realizará uma visita a Valparaíso e além do mais, serão 
informadas outras atividades culturais em Santiago. Também haverão apresentações de 
livros em cafés literários. Esta informação, junto com a solicitação para a apresentação de 
livros, serão enviadas durante o segundo semestre de 2015. 
 
Contato 
Toda a informação sobre o XV Congresso de ALADAA se encontrará disponível nesta 
página. 
Qualquer dúvida, entrar em contato com :   congresoaladaa2016@gmail.com. 
 
Datas importantes 
 - 30 de maio de 2015: Data limite para o envio de propostas de simpósios. 
  
- 08 de junho de 2015: Publicação da lista dos simpósios aceitados na página  do 
ALADAA CHILE. 
  
- 01 de agosto de 2015: Data limite para o envio das propostas para comunicações 
abertas e para simpósios. 
 
- Junho de 2015: Data de inicio para pagamento das inscrições. 
 
- Outubre de 2015: Publicação do programa do congresso. 
  



  
 
- 30 de novembro: Data limite para o pagamento de 40 dólares para as inscrições 
 
- 31 de dezembro de 2015: Data limite para o pagamento de 60 dólares para as inscrições 
- 11 de janeiro de 2016: Data limite para os coordenadores de simposios para o 
pagamento da inscri ção ao Aladaa Chile  
 
- 11-14 de janeiro de 2016: Congresso. 
  
 
 
 
 


