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Primeira Circular
27 de Abril de 2016
Pela primeira vez em Chile, a Sociedade Chilena de Ciências das Religiões
organizará um Congresso dedicado a difusão de trabalhos de investigação
provenientes do mundo académico.

É importante seguir avançando na América Latina em matérias de
investigação do fenómeno religioso desde uma vista não confessional, pelo facto de
que cremos fundamental criar espaços de difusão para investigadores chilenos e
estrangeiros. Nesta Primeira Circular, fazemos uma chamada para envio
propostas de simpósios, ou seja, grupos de trabalho. Posteriormente na
Segunda Circular se indicarão os simpósios aceites e se fará uma chamada para
recepção das apresentações.
Linhas temáticas para apresentação de Simpósios
1) Teoria e metodologia em estudo das religiões
2) Fenomenologia das religiões
3) Simbologia e arte na religião
4) Islão e Islamofobia
5) Movimentos religiosos contemporâneos
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6) Antropologia e sociologia das religiões
7) Historia das instituições religiosas
8) Literatura e religião: textos sagrados
9) Religião, política e estudos de género
10) Psicologia das religiões
11) Educação e religião
12) Direito eclesiástico
13) Religiões na antiguidade clássica
14) Relações Igreja-Estado na América Latina
15) Arqueologia e religiosidade na pré-história
16) Iconografia e património cultural religioso
17) Direitos Humanos e religiões
18) Religiões do extremo oriente
19) Filosofia das religiões
20) Religiosidade étnica e popular na América Latina
Simpósios
Se convida aos investigadores do fenómeno religioso a organizar simpósios
dentro das propostas anteriores. Os simpósios devem ser apresentados ao Comité
Científico, para sua prévia aprovação. A data limite para propor um tema de
simpósio é 30 de Agosto de 2016. Cada simpósio terá um coordenador que
receberá e aceitará as posteriores propostas de apresentações
A) Os simpósios preferivelmente deverão ter dois coordenadores, que devem
dispor de contacto por correio electrónico. Se uma pessoa deseja organizar um
simpósio e não conta com um par para o desenvolvimento do mesmo, pode
coordenar de maneira individual.
B) Se pode coordenar somente um simpósio.
C) Os coordenadores deverão: Cuidar da linha temática estabelecida e fixar regras
técnicas das apresentações. Decidir a aceitação das mesmas, manter o
programa e horários alocados, decidir sobre a publicação das memórias, no que
respeita ao seu simpósio e eventualmente conseguir patrocínio para o
desenvolvimento do mesmo.
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D) Os organizadores do Congresso se comprometem com relação aos simpósios a
difundir a informação antes do Congresso e durante o desenvolvimento do
mesmo, assim como assegurar o espaço físico e o equipamento audiovisual e
técnico para sua realização.
E) Um simpósio deverá ter como mínimo 4 apresentações e como máximo 20.
F) Os coordenadores também podem apresentar apresentações no simpósio que
vão coordenar.
G) Uma vez publicada a lista de simpósios aceites, os que desejam participar como
expositores, deverão enviar suas propostas de apresentações aos respectivos
coordenadores. Eles avaliarão o trabalho para sua posterior aceitação o rejeição
de acordo com a normativa estabelecida.
Eventos paralelos ao congresso
Existirão eventos paralelos que se realizarão nos dias do congresso, com a
finalidade de promover a cultura local e o apoio aos investigadores participantes.
- Feira de livros. Exposição e venda de publicações dos participantes do
Congresso.
- Exposições artísticas.
- Reuniões de agrupações académicas e sociedades científicas.
- Visitas guiadas à museus e atracções da cidade.
Formato
As propostas de simpósios têm que levar um título com o nome e apelidos do
(s) coordenador (s), instituição académica de proveniência, correios electrónicos,
cidade e país. O resumo do simpósio deve ter um máximo de 500 palavras. Se deve
indicar a linha temática em que propõe o simpósio. Ademais, em menos de meia
página, anexar um breve curriculum de cada coordenador.
O simpósio proposto, se poderá realizar em um dia ou dois, de acordo com
número de oradores e segundo o critério que estabeleçam os próprios
coordenadores uma vez recebidas as apresentações.
Se receberão propostas de simpósios em Espanhol, Inglês e Português. O
documento deve ser enviado em Word, com extensão.doc o. docx.
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Envio de propostas: schcr2017@gmail.com
Data limite para propor um simpósio: 30 de Agosto de 2016
Inscrições
Até 30 de
Outubro de
2016

Até 31 de Janeiro
de 2017

A partir do dia
01 de Fevereiro
20 2017

Oradores e
coordenadores

70 USD

90 USD

120 USD

Estudantes com
apresentação

35 USD

45 USD

60 USD

Estudantes sem
apresentação (que
queiram certificado de
participação)

10 USD

10 USD

10 USD

Público em geral

No paga

No paga

No paga

Acompanhante do orador No paga

No paga

No paga

Para efectuar o pagamento se pode fazer um depósito bancário em Chile.
No caso de Europa, pode ser um depósito en Bankia de Espanha e para o resto de
países, o pagamento é mediante PayPal. Uma vez aceites as propostas de simpósios,
e as posteriores apresentações, se enviarão os antecedentes para la formalização da
inscrição.
Estrutura
De acordo com a organização deste evento, de carácter internacional, a
estrutura do congresso se estabelece em:
- Sesiones plenarias: apertura el 23 de Mayo por la tarde, con acto inaugural.
Clausura 26 de Mayo por la tarde. Encerramento, 26 de Maio de tarde.
- Conferências magistrais: 3 conferências por dia 24, 25 e 26 de Maio
- Simpósios: actividade académica de exposição de apresentações durante os
dias 24, 25 e 26 de Maio.
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Comité Organizador
Preside: Boris Briones Soto
Paloma Ramis Gutíerrez
Karina Nazal Schuenemann
Guillermo Tapia Ayala
Stefanie Butendieck Hijerra
Comité Científico
Preside: Karina Nazal Schuenemann
Francisco Mamani Fuentes
Fabián Bravo Vega
Paloma Ramis Gutíerrez
Jorge Velasco Gonzalvo
Boris Briones Soto
Guillermo Tapia Ayala
Carlos Moral García
Abel Fernández Rivera
Alba López Mañes
Cristina Expósito Vicente
Jaime Móntes Pérez
Jesús Muñoz Carrillo
Lucas Enríquez Gilino
Rafael Ruiz Andrés
Jorge Araneda Tapia
Comité de Desenvolvimento
Nicole Retamales Poveda
Marcos Gutiérrez Salamanca
Diego Gutiérrez Rolleri
Cremildo António Cau
Javiera Parra Friz
Jaime Cabrera Roa
Constanza Olmedo García
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Lugar de realização do congresso: Cidade de Concepción. Región del Biobío.
Organiza: Sociedad Chilena de Ciencias de las Religiones.
Colaboram:

Fundación Nuevo Siglo
Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur
Associação Brasileira de História das Religiões
Academia Peruana de las Ciencias de la Religión

Em breve publicaremos informações sobre o local da conferência, do turismo e
hoteis da cidade.
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Exemplo para proposta de simpósio

TÍTULO DA PROPOSTA
Coordenador: Nome e apelidos do autor, instituição académica de proveniência,
correio electrónico, cidade e país.
Coordenador (em caso de serem dois coordenadores): Nome e apelidos do
autor, instituição académica de proveniência, correio electrónico, cidade e país.
Resumo: Aqui deve ir o resumo do simpósio com máximo de 500 palavras.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a,
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra
nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit
amet adipiscing sem neque sed ipsum.
Línea temática: Aqui se deve indicar a linha temática em a que se propõe o
simpósio.
Breve curriculum do (s) coordenador (es): Não mais de meia página por cada
um.
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