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CONVOCATÓRIA 

 
A Associação de Estudos Judaicos Latino-Americanos (LAJSA) convida os pesquisadores 
para participar de seu 18° Congresso Internacional de Pesquisa, que será realizado na 
Universidade Iberoamericana, na Cidade do México, entre 3 e 5 de Julho de 2017. 

O Congresso Internacional de Pesquisa de LAJSA, realizado a cada dois anos, tem como 
objetivo reunir pesquisadores de diversas disciplinas e regiões geográficas, dedicados ao 
estudo da vida, das línguas, das experiências, da produção cultural e das representações de e 
sobre os judeus de e na América Latina. Nossos congressos procuram gerar uma atmosfera 
estimulante e amigável para a apresentação de pesquisas e para a construção de redes 
transnacionais. A fim de suportar o crescimento sustentado de nosso campo de pesquisa, os 
alunos de pós-graduação dedicados ao estudo de temas judaicos latino-americanos estão 
convidados a participar do Congresso. 

Para o 18° Congresso Internacional de Pesquisa, nós desejamos promover o envio de 
propostas em uma variedade de formatos. Além dos painéis habituais (de três a quatro 
participantes com coordenador, e debatedor opcional), vamos incorporar painéis para 
trabalhadores comunitários e de museus (que não serão diferentes dos painéis habituais 
em sua estrutura), a fim de estimular discussões específicas entre os profissionais que 
trabalham em instituições envolvidas nos temas judaicos latino-americanos. 

Nós também convidamos a propor mesas redondas (de quatro a oito participantes com 
coordenador), destinadas ao intercâmbio acadêmico sobre questões de caráter regional e/ou 
metodológico. Por sua vez, vamos implementar o formato de seminários (de quatro a seis 
participantes com coordenador), nos quais a discussão será baseada na circulação prévia dos 
trabalhos. 

Além disso, nós convidamos artistas a apresentar propostas para a apresentação de seus 
trabalhos criativos, tanto leitura de textos (com limite de tempo de 20 minutos), quanto 
exibição de materiais (filmes, pinturas, esculturas, performances, etc.). No caso de autores de 
trabalhos acadêmicos publicados recentemente (ou que serão publicados no momento do 
Congresso), haverá uma oportunidade para a apresentação de livros. 
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LAJSA procurará fornecer um número de bolsas parciais de viagem para facilitar a 
participação de pesquisadores em formação que carecem de meios suficientes, e cujas 
propostas sejam inovadoras. As informações sobre as bolsas de viagem, o alojamento na 
Cidade do México, e as taxas de inscrição para o Congresso serão enviadas logo após o fim 
do prazo das submissões. 

Para serem incluídos no programa, todos os participantes, uma vez aceites pelo Comitê do 
Programa, deverão ser membros do LAJSA e ter pagado a taxa de inscrição para o 
Congresso. O endividamento da taxa de filiação ou de inscrição dentro do prazo estipulado, 
envolve a remoção do participante do programa. Não será feita nenhuma exceção. O 
formulário de adesão está disponível em http://www.lajsa.org/membership-payments/. 

Prazo para envio de propostas: 31 de Outubro de 2016  
Notificação de aceitação de propostas: Dezembro de 2016 

*** 

Comentários gerais sobre o envio de propostas: O Comitê de Programa está interessado 
em receber materiais que não tenham sido previamente publicados ou apresentados em 
outros congressos. Cada participante poderá apresentar até dois trabalhos, desde que o façam 
em papéis diferentes (palestrante/coordenador/debatedor). As inscrições podem ser feitas em 
Inglês, Espanhol ou Português, e devem ser enviadas para lajsa2017@gmail.com. 

Painéis: Devem reunir três ou quatro trabalhos em torno de um tema comum. Cada 
apresentação deverá ter uma duração de 20 minutos. A inclusão de um debatedor é opcional. 
Os painéis deverão ter uma duração de 1 hora e 45 minutos. Os participantes deverão enviar 
o título do painel proposto e um breve resumo do seu tema (sem exceder meia página em 
espaçamento simples). Alem disso deverão incluir os nomes, afiliações acadêmicas e 
endereços de correio eletrônico do organizador do painel, do coordenador (chair), dos 
palestrantes y do debatedor (se fosse incluído), além dos títulos y dos breves resumos (150-
200 palavras) de cada apresentação. 

Painéis para trabalhadores comunitários e de museus: Os profissionais que desenvolvem 
as suas atividades no campo dos estudos judaicos latino-americanos (organizações 
comunitárias, museus e outras instituições culturais) poderão apresentar painéis no formato 
de painel habitual. Os participantes deverão enviar o título do painel proposto e um breve 
resumo do seu tema (sem exceder meia página em espaçamento simples). Aliás, deverão 
incluir os nomes, afiliações acadêmicas e endereços de correio eletrônico do organizador do 
painel, do coordenador (chair), dos palestrantes y do debatedor (se fosse incluído), além dos 
títulos y dos breves resumos (150-200 palavras) de cada apresentação. 

Mesas redondas: Este formato é ideal para promover o diálogo inter-regional, mediante o foco 
sobre um tema comum. As mesas redondas geralmente começam com uma breve introdução 
do tema, feita pelo coordenador, que se completa com as breves apresentações dos 
participantes (com um limite máximo de 10 minutos), seguido de uma discussão aberta à 
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participação do público. As mesas redondas deverão ter uma duração aproximada de 1 hora e 
45 minutos. Os participantes deverão enviar o título da mesa redonda proposta e um breve 
resumo do seu tema (sem exceder meia página em espaçamento simples). Aliás, deverão 
incluir o nome, filiação acadêmica e endereço de correio eletrônico do organizador e de todos 
os participantes, além do título de cada apresentação (não é preciso o envio de resumos). 

Trabalhos criativos: Se você deseja expor o seu trabalho criativo, deverá enviar uma breve 
descrição do material que você gostaria de apresentar, e o jeito em que você deseja realizar 
essa apresentação, além de qualquer outra informação relevante. Você deverá anexar uma 
breve resenha sobre o seu trabalho artístico (sem exceder uma página em espaçamento 
simples) e o seu endereço de correio eletrônico. A apresentação de obras literárias poderá ser 
em Inglês, Espanhol ou Português, e deverá ter uma duração máxima de 20 minutos.  

Seminários: Este formato é ideal tanto para estudantes de pós-graduação que desejam 
receber comentários críticos sobre o seu trabalho em andamento, quanto para pesquisadores 
especializados num tema particular. Os participantes se comprometerão a fazer circular as 
apresentações com anterioridade ao Congresso, e a ler os outros trabalhos. O número 
sugerido para cada seminário é entre quatro e seis participantes. A dinâmica consistirá de 
uma breve apresentação dos trabalhos (de 10 minutos aproximadamente cada uma), seguida 
de uma rodada geral de comentários (5 minutos para cada participante), e a participação do 
público. A duração total dos seminários será de 2 horas. Os seminários são abertos, mas 
somente os participantes terão acesso aos textos. O organizador deverá enviar um breve 
resumo do seminário proposto (não mais do que meia página com espaçamento simples), os 
resumos das apresentações (150-200 palavras) e os nomes, afiliações acadêmicas e endereços 
de correio eletrônico do organizador, o coordenador (chair) e os participantes. 

Apresentações individuais: O Comitê de Programa sugere o envio de painéis completos. Se 
você quiser apresentar seu trabalho no Congresso, mas não conhece outras pessoas que 
pesquisam temas relacionados, você pode entrar em contato com a lista de LAJSA, lajsa-
list@utlists.utexas.edu, a fim de fazer contato com outros membros interessados em 
conformar um painel. De qualquer forma, também serão aceitas submissões de trabalhos 
individuais. Estes devem incluir título, resumo (150-200 palavras), nome, filiação acadêmica, 
e correio eletrônico do palestrante.  

Apresentação de livros: No Congresso haverá um espaço para a apresentação coletiva de 
livros acadêmicos recentemente publicados ou com data de publicação anterior à data do 
Congresso. O evento será uma reunião informal de 1 hora no total. As apresentações não 
deverão exceder os 5 minutos de duração. Os participantes deverão enviar o título do 
trabalho para apresentar, filiação acadêmica e correio eletrônico. É permitido trazer 
exemplares para venda. 

Comitê de Programa: 
Coordenadora do Comitê de Programa: Malena Chinski 
Coordenadora das atividades locais: Shulamit Goldsmit 
Membros do Comitê de Programa: Natasha Zaretsky, Stephen Silverstein 
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