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PRIMEIRA  CIRCULAR  
SEGUNDA CHAMADA 

 
Prezados, 
 
 
Por meio desta segunda chamada da primeira circular, temos o prazer de convidar os 
membros da Associação Latino-americana de Estudos da Ásia e África e a comunidade 
acadêmica em geral para participar do XVII Congresso Internacional ALADAA.  
 
Este será realizado entre os dias 29 de julho e 1 de agosto de 2020 e sua sede central será o 
campus da Universidade São Francisco de Quito, localizado na rua Diego de Robles e Via 
Interoceânica, na cidade de Quito, Equador. 
 
Apresentação 
 
As discussões mundiais geraram após a Segunda Guerra Mundial as primeiras tentativas de 
abordar, a partir de uma perspectiva científica, a temática da paz; surgindo assim a pesquisa 
para a paz e a resolução de conflitos. Nesse contexto, a paz tem sido vista de distintas 
perspectivas, que incluem a “paz negativa”, entendida como simples ausência de guerra e 
violência direta; a “paz positiva”, entendida como a ausência de guerra e violência direta, 
junto com a justiça social (com a colaboração de Galtung), a “paz imperfeita”  
(que considera a paz como um processo inconcluso e a conflitividade como inerente à 
condição de humano), etc.   
 



 	
 
O 75º aniversário dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, única ocasião na qual as 
armas nucleares foram usadas contra a própria espécie, transforma em destaque da cena a 
futilidade dos conflitos e a necessidade de revisão da maneira como se desenvolvem as 
dinâmicas dos mesmos, os processos de paz e cooperação no mundo; ao mesmo tempo que  
as dinâmicas de poder em um cenário de novos desafios da espécie, diante dos assuntos 
globais e sua demanda de atenção urgente (meio-ambiente e crise ecológica, crise 
alimentar, movimentos transfronteiriços  em grande escala, desenvolvimento sustentável, 
etc.).  
 
Precisamente, no marco de tais assuntos globais, esta ocasião se remete a um olhar 
detalhado sobre a justiça social em sua extensão (direitos, participação, acesso, qualidade 
dos acessos, igualdade, sustentabilidade, etc.), que revertem conflitos atuais e ao mesmo 
tempo a população que por este ou outros motivos, sai de seu país de origem em busca de 
uma melhor vida (podendo se encontrar às vezes com a discriminação e inclusive com a 
morte). Concomitantemente, permite também revisitar a situação dos migrantes asiáticos e 
africanos e seus descendentes na América Latina, e neste sentido, considerando os estudos 
realizados no Equador, diante dos esforços por um justo reconhecimento e visibilidade dos 
povos de origem africana em particular; espera-se continuar difundindo, projetando e 
debatendo tais temáticas, que fazem das sociedades grupos plurais e democráticos.     
 
Em atenção ao supracitado, a Universidade São Francisco de Quito e a Secretaria Geral da 
Associação Latino-americana de Estudos da Ásia e África (ALADAA) convidam a todos a 
participarem do XVII Congresso internacional da ALADAA, convocando todos os colegas, 
alunos e interessados a apresentarem suas propostas de trabalhos científicos para este 
evento, considerando os seguintes objetivos e eixos de trabalhos propostos: 
 
             
Eixos temáticos 
 

• Conflito, processos de paz e cooperação; 
• Narrativas de globalização e desglobalização; 
• Ásia e África em sua projeção internacional, regional e sub-regional; 
• Dinâmicas e impactos das migrações da Ásia e África e seus descendentes; 
• Meio-ambiente e perspectivas sobre a espécie humana; 
• Diversidades, educação e movimentos sócio-políticos; 
• Grupos sociais invisibilizados: suas potencialidades e desafios; 
• Racismo e Xenofobia; 
• Perspectivas sobre o desenvolvimento e bem-estar na Ásia e África. 
• Gênero, corpos, identidades e poderes. 



 	
 

• Inovações e desenvolvimento; 
• Influências culturais, filosóficas, religiosas e espirituais; 
• Língua e Literatura; 
• Culturas e expressões artísticas;       
• Economias e comércio internacional; 
• Participação e coordenação de organismos multilaterais; 
• Integração regional e sub-regional; 
• O alcance dos Institutos Confucio e outras instituições de projeção asiática e 

africana na América Latina;  
• O desafio da China em sua iniciativa política “Uma Faixa,  um caminho” - levando 

em consideração sua esfera de influência na Ásia, África  e América Latina;  
• As relações de cooperação da Ásia e África com a América Latina; 
• Impactos das histórias de vida de referências sociais da Ásia, África e suas 

migrações. 

 
Trabalhos Científicos 
 
A partir da data de difusão da segunda chamada da primeira convocatória do congresso 
ALADAA 2020, postergamos a entrega das propostas dos trabalhos e a data máxima é 20 
de Novembro de 2019. As propostas supracitadas deverão ser enviadas em formato PDF a 
mcisnerosb@usfq.edu.ec 
 

Normas para a apresentação de trabalhos: 
 
• Ter dois coordenadores, os quais devem indicar nomes, instituição e e-mail; 
• Título do trabalho; 
• Apresentar um resumo da proposta científica sem exceder o limite de 100 palavras.  
 
Encerrado o prazo, o Comitê Acadêmico revisará as propostas de trabalhos e fará uma 
seleção. A lista aprovada será publicada em uma próxima circular dia 16 de dezembro de 
2019, que estará disponível no site ALADAA 2020 http://aladaa2020.usfq.edu.ec/. 
 
Palestras  
 
Com a publicação dos trabalhos selecionados, será possível enviar propostas de 
apresentação dos trabalhos. Os interessados em participar com uma exposição, deverão se 
dirigir aos coordenadores dos trabalhos correspondentes.  
 
 
 



 	
Na próxima circular, serão notificadas as normas para a apresentação de palestras. 
 
 O mínimo de palestras por trabalhos é de 5 e o máximo é de 15. 
             
As pessoas que quiserem enviar palestras com um tema distinto dos temas dos trabalhos 
selecionados deverão enviar ao e-mail do congresso um resumo de 100 palavras, nome e 
instituição à qual pertencem, e serão incluídas como ‘palestras independentes’.  
 
A data máxima para entrega das propostas de palestras aos coordenadores será 17 de 
Fevereiro de 2020.  
 
 
Taxa de inscrição  
 
As inscrições para o congresso serão abertas dia 3 de fevereiro de 2020. O formato de 
inscrição será publicado no endereço eletrônico da ALADAA 2020.  
 

• Pesquisadores e acadêmicos:  
40 dólares de 3 de fevereiro a 31 de março; 
50 dólares de 1 de abril a 29 de junho. 

• Estudantes: 35 dólares.  
 
 
Em caso de dúvida ou solicitações relativas à inscrição, por favor, contatar-se por meio de: 
mcisnerosb@usfq.edu.ec 
 
O valor da inscrição inclui:  
a) Certificado de participação no congresso; 
b) Recepção de Abertura;  
c) Atas em formato CD.  
 
O programa do congresso será publicado 4 de maio de 2020. 
 
Datas a considerar:  
 

• 20 de novembro de 2019: data máxima para entrega de propostas de trabalhos; 
• 16 de dezembro de 2019: publicação de trabalhos aprovados;  
• 17 de fevereiro de 2020: data máxima para entrega de propostas de palestras aos 

coordenadores;  
• 03 de fevereiro de 2020: data de início para pagamento de taxa de inscrição;  
• 04 de maio de 2020: publicação do programa do congresso; 
• 29 de junho de 2020: data máxima para o pagamento da taxa de inscrição;  
• 29  de julho-1 de agosto de 2020: Congresso       
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