VI Congresso Latino-americano de Etnobiologia de 24 a 28 de setembro de 2019
Sucre – Estado Plurinacional da Bolívia
SEGUNDA CIRCULAR DO VI CLAE
Como você sabe, entre os dias 24 e 28 de setembro de 2019 será realizado o VI Congresso Latinoamericano de Etnobiologia em Sucre - Bolívia. A primeira circular foi publicada em 24 de janeiro
deste ano, na qual o conselho de administração da SOLAE informou sobre a aprovação de uma
modalidade diferente para este congresso que considerou 7 linhas temáticas que se inter-relacionam
com as conferências magistrais, os simpósios, as mesas-redondas intercientíficas, os painéis ou
pôsteres de pesquisa inter e transdisciplinares (trabalho de conclusão de curso de licenciatura,
dissertação de mestrado e tese de doutorado) e o ciclo de filmes bioculturais latino-americanos.
Nesta segunda circular, anunciamos que as comissões intercientíficas sob a responsabilidade de um
coordenador já estão constituídas para receber as indicações para as diferentes modalidades do
congresso, por isso, temos a honra de convidar a todos vocês a apresentarem seus trabalhos aos
coordenadores de cada linha temática que expomos a seguir:

COORDENADORES E MEMBROS DO COMITÊ INTERCIENTÍFICO
LINHA TEMÁTICA 1
“Cosmovisões, organismos sagrados (plantas, animais, fungos e outros), territórios sagrados e
espiritualidade”
Coordenador da Linha Temática 1
Arturo Argueta Villamar (ayruroa@gmail.com)
Membros comitê intercientífico da Linha Temática 1
Alvaro Sepulveda (Colômbia)
Denis Ricaldi (Bolívia)
Karina Mariaca (Bolívia)

LINHA TEMÁTICA 2
“Diálogo intercientífico, epistemologias do sul e novos paradigmas das ciências e do
desenvolvimento”
Coordenador da Linha Temática 2
Alberto Betancourt (UNAM.México) (alberto.betancourt.p@gmail.com)
Membros do comitê intercientífico da Linha Temática 2
Jorge Ellis (UNESCO/Equador)
Manuel Limonta (ICSU-UNESCO/Cuba)
Arturo Argueta Villamar (México)
Freddy Delgado (COMPAS-Bolívia)
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LINHA TEMÁTICA 3
“Sistemas alimentares sustentáveis, agroecologia e conhecimento indígena para a segurança e
soberania alimentar”
Coordenador da Linha Temática 3
Ramón Mariaca (México) (magnuscleo@gmail.com)
Membros do comitê intercientífico da Linha Temática 3
Crispim Moreira (FAO-México)
Sara del Castillo (Colômbia)
Ranato Maluf (Brasil)
David Torrez (Bolívia)
Georgina Catacora (Bolívia)
LINHA TEMÁTICA 4
“Mudanças climáticas, conhecimento tradicional e diálogo de saberes”
Coordenadora da Linha Temática 4
Tania González (Equador) (taniaivanovagr@gmail.com)
Membros do comitê intercientífico da Linha Temática 4
Johanna Jacobi (Suíça)
Eduardo Corona (México)
Carlos Silvestre (Bolívia)
LINHA TEMÁTICA 5
“Formação contínua intra e intercultural”
Coordenadora da Linha Temática 5
Olga Sanabria (Colômbia) (oldiago@unicauca.edu.co)
Membros do comitê intercientífico da Linha Temática 5
David Choquehuanka (Bolívia)
Stephan Rist (Suíça)
Ximena Campos (Bolívia)
LINHA TEMÁTICA 6
“Feminilidade, masculinidade e jovens desde a visão biocultural e etnobiológica”
Coordenadora da Linha Temática 6
Bibiana Vilá (Argentina) (bibianavila@gmail.com)
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Membros do comitê intercientífico da Linha Temática 6
Xochitl Leyva (México)
Maya Perez (México)
Aymara Llanque (Bolívia)
LINHA TEMÁTICA 7
“Relação sociedades-naturezas (plantas, animais, fungos e outros) para a ação social”
Coordenadora da Linha Temática 7
Claudia Alejandra Naranjo (Colômbia) (direcciongeneral@etnobiologiacolombia.org)
Membros do comitê intercientífico da Linha Temática 7
Mónica Moraes (Bolívia)
Eraldo Medeiros (Brasil)
Marco A. Vázquez (México)
Rafael Monroy (México)
Este comitê intercientífico considerou a participação de renomados acadêmicos e especialistas latinoamericanos não-acadêmicos que terão o importante papel de selecionar todos os trabalhos que serão
apresentados no VI CLAE, com ênfase especial em simpósios, mesas-redondas e painéis ou pôsteres
de pesquisas inter e transdisciplinares.
Para o simpósio, foi planejado selecionar no máximo 20 trabalhos com uma hora de exposição, análise
e discussão. As mesas-redondas serão realizadas com base em uma temática específica proposta no
âmbito das linhas temáticas, que serão apresentadas por um máximo de 4 sócios e 4 países. A proposta
deve considerar: uma introdução, objetivos, metodologia da mesa-redonda, conclusões e perspectivas
que contribuam para a abordagem da Etnobiologia, bem como o enfoque Biocultural. As mesasredondas funcionarão entre as 5:00 e 19:00, uma vez concluídos os simpósios.
Os painéis ou pôsteres de pesquisas inter e transdisciplinares (trabalho de conclusão de curso de
licenciatura, dissertação de mestrado e tese de doutorado) serão selecionados de acordo com a
qualidade dos mesmos e terão um formato específico. Esta modalidade será organizada e coordenada
pela Faculdade de Ciências Agrárias da Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier
de Chuquisaca. Os painéis ou pôsteres devem ser enviados em formato digital para o diretor da
referida faculdade (torres.reynaldo_2912@yahoo.com) e trazê-lo impresso no momento de sua
inscrição.
O ciclo do cinema biocultural latino-americano será feito através da seleção de filmes relacionados
às demandas do movimento indígena camponês. Também está planejado a exibição dos filmes mais
notáveis do cinema boliviano. Cineastas da Bolívia e da América Latina serão convidados a fazer
comentários e tirar conclusões. O GAM Sucre propôs que as Obras selecionadas sejam exibidas em
cinemas na cidade de Sucre. O Centro de Formação e Produção Cinematográfica (CEFREC),
concordou em coordenar este espaço através de seu diretor Iván Sanjinés e apoiar a difusão do
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congresso em diferentes momentos ao vivo através da Plurinacional TV: La imagen de los pueblos,
que é transmitida via online (http://www.plurinacional.tv/)
A presidência da SOLAE dará a aprovação e divulgará o relatório elaborado pelos comitês
intercomunitários de cada linha temática.
PRESIDENTE DA SOLAE (jmfreddydelgado@gmail.com)
Jose Manuel Freddy Delgado Burgoa
INSCRIÇÕES E VALORES
Os valores para participar no congresso, tanto para expositores como ouvintes, são os seguintes:
Pagamento até 31 de julho de 2019 ($ em dólares americanos)
Vínculo

Estudante
graduação

Estudiante
Pósgraduação
80

Profissional

Associado SOLAE
30
110
INSCRIÇÃO + (*)
Não Associado
90
120
150
Pagamento até o dia do congresso em 24 de setembre de 2019 ($ em
dólares americanos)
Associado SOLAE
50
100
120
INSCRIÇÃO + (*)
Não Associado
100
150
170

Representantes,
comunidades,
povos indígenas
10
10

10
10

Custo para Associação na SOLAE* 20 $us
O valor de inscrição inclui:
 Participação em todas as atividades do VI Congresso Latino-americano de Etnobiologia (VI
CLAE)
 Certificado de participação no VI CLAE, evento organizado pela SOLAE
 Materiais para o congresso.
O pagamento antecipado dentro da Bolívia pode ser realizado da seguinte maneira:
1.

Realizando uma transferência e/ou depósito bancário ao:
Banco Mercantil Santa Cruz
Número da conta: 4067035146
Conta Corrente em Bolivianos
Titular da conta: Jose Manuel Freddy Delgado Burgoa
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2.

O pagamento antecipado fora da Bolívia pode ser realizado mediante WESTERUNION*
através do seguinte link:
https://www.westernunion.com/us/es/home.html
Dados para a transferência WESTERUNION
Nome do Beneficiário: Carlos Alberto Silvestre Rojas (Tesoureiro SOLAE)
CI. 5150875 Cbba.
Endereço: Cochabamba – Bolívia
Telefone: 591 76400647
*Considerar as taxas de transferência para a América Latina em aproximadamente 8 $
Dólares americanos

3.

Os pagamentos depois de 31 de julho 2019 serão recebidos no mesmo dia do evento nos
pontos habilitados na cidade de Sucre, Bolívia

Uma vez realizado o pagamento, enviar o comprovante a (boliviacompas@gmail.com)
Desconto de 30% para grupos com mais de 10 pessoas. Aplica-se em caso de que o pagamento seja
realizado antecipado. Para maiores informações contatar a (boliviacompas@gmail.com)
O prazo máximo para envio de trabalhos em qualquer das linhas temáticas será até o dia 15 de maio
de 2019, a seleção e emissão dos pareceres pelo comitê intercientífico devem ser enviados para
aprovação final e divulgação dos trabalhos selecionados à presidência da SOLAE e do VI CLAE para
sua publicação até 1º de junho de 2019. Os trabalhos deverão ser encaminhados ao coordenador de
cada linha temática, com cópia para o presidente da SOLAE.

A programação geral aprovada será publicada a partir de 30 de junho de 2019.

José Manuel Freddy Delgado Burgoa Ph.D
PRESIDENTE DA SOLAE

