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JUSTIFICATIVA
•Em sua Sexta Edição, o Congresso
Internacional de Cultura e Educação para a
Integração da América Latina (CEPIAL)
pretende apresentar e sistematizar
experiências dos sistemas de práticas
(materiais e simbólicas), de saberes e de
diálogos entre diferentes atores sociais
envolvidos com propostas alternativas de/ao
desenvolvimento.
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JUSTIFICATIVA
• O título "Desenvolvimento Local e Autonomia Socioambiental",
proposto para este congresso, surge em função do projeto da REDE
I n t e r n a c i o n a l CA S L A - C E P I A L i n t i t u l a d o U N I T I N E R A N T E
(parlamentounitinerante.blogspot.com.br) , iniciado em julho de
2019. Este projeto busca em sua essência promover a constituição de
redes de atores sociais em âmbito local e regional - conectando e
territorializando experiências e conhecimentos múltiplos em
comunidades a fim de produzir ações potencializadoras da autonomia
social, ambiental para a valorização cultural, entendendo-se essas
categorias como uma das dimensões do Bem Viver coletivo.
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JUSTIFICATIVA
• Tal finalidade é desafiadora por carregar em sua essência a crítica ao
papel da ciência corporativa e das instituições formais de representação
política, promotoras dos projetos de desenvolvimento econômico e de
modernização secularizadora do mundo da vida.

• Nesse sentido, diante deste desfio de pensar alternativas para o
desenvolvimento local, emerge a questão central do Congresso, a
saber: em que medida a capacidade de mobilização dos bens ou
recursos (culturais, tecnológicos, sociais e ambientais) das
comunidades locais é significativa e potencializadora de estratégias de
construção de autonomias socioambientais.
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JUSTIFICATIVA
• As principais categorias de análise que orientam essa
problemática reúnem uma coleção de conceitos que
compõem o marco teórico da discussão central, destacandose os seguintes: ‘interculturalidade’, ‘educação’, ‘patrimônio
cultural’, ’modernidade periférica’, ‘alternativas ao
desenvolvimento’, ‘ecologia das práticas’, ’saberes
tradicionais’, ‘atores subalternos’, ‘territorialização das
experiências’, ‘sujeito coletivo ecológico’, ‘autonomia
socioambiental’, ‘bem viver’, ‘saude coletiva’, ‘participação’,
‘governança’.
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HISTÓRICO DO EVENTO
• Desde 1992, quando da realização do primeiro CEPIAL no
Município paranaense de Marechal Cândido Rondon, os
Congressos de Cultura e Educação para a Integração da
América Latina promovidos pela Casa Latinoamericana
(CASLA) e os parceiros da Rede Internacional CASLA-CEPIAL
(redecaslacepial.blogspot.com.br) têm criado espaços de
debate e produção de idéias sobre os diversos problemas de
ordem social, cultural, educacional e ambiental que assolam
as regiões latino-americanas.
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HISTÓRICO DO EVENTO
• De lá para cá, a CASLA e a sua Rede promoveram congressos de

caráter internacional no Brasil (II CEPIAL na Cidade de Maringá, III
CEPIAL na cidade de Curitiba) e em outros países (IV CEPIAL na
região dos Lagos-Chile e o V CEPIAL, na cidade San Juan de Pasto,
em Nariño, Colômbia). Em 2019, estabeleceram-se acordos com as
Universidades UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) e UNIJUI
(Universidade Regional do Noroeste do Estado de Rio Grande do
Sul) para a realização do VI CEPIAL em junho de 2020. Não obstante,
por conta da pandemia provocada pelo COVID19, a comissão
organizadora decidiu dar continuidade aos Congressos adaptandoos à modalidade de WebConferência, para novembro de 2021. Para
maiores detalhes sobre os eventos e parcerias da CASLA, sugere-se
consultar o site www.casla.org .
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EIXOS TEMÁTICOS DO EVENTO
Eixos temáticos representativos da Proposta do Evento:
Eixo I. DIREITOS HUMANOS, DA NATUREZA E DO BEM VIVER

Eixo II. INTERCULTURALIDADE , EDUCAÇÃO E BEM VIVER

Eixo III. UNIVERSIDADE E COMUNIDADE NA AMÉRICA LATINA: EXPERIÊNCIAS E
DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL

Eixo IV. GOVERNANÇA, DEMOCRACIA E AUTONOMIAS LOCAIS
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PÚBLICO ALVO
Os espaços virtuais de exposição e debate serão
compostos por: 1. organizações sociais-comunitárias
(agentes comunitários, movimentos sociais,
associações de classe, entre outros), 2. Instituições de
Ensino Superior (pesquisadores, docente e discentes
de graduação e pós-graduação), 3. agentes públicos
(prefeituras, secretarias de governos, conselhos
estaduais e municipais), 4. Rede Estadual e Municipal
de Educação (docentes e discentes das redes).
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MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO
A. OUVINTE
O VI CEPIAL promoverá mesas-redondas virtuais onde se debaterão os
temas propostos. O(A) participante inscrito(a) poderá participar do evento
na qualidade de Ouvinte.

B. APRESENTADOR(A) DE TRABALHO
O VI CEPIAL promoverá espaços de apresentação e discussão de trabalhos
acadêmicos (pesquisa e extensão) e outras modalidades (experiências
locais, projetos independentes, comunitárias e outros) produzidos em
conformidade aos eixos temáticos do Congresso. Para tanto, a comissão
científica avaliará os trabalhos submetidos e organizará os espaços virtuais
de apresentação dos trabalhos aprovados durante os dias de evento.
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MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO
C. OFICINAS (MINICURSOS)
O VI CEPIAL promoverá OFICINAS virtuais onde serão apresentadas
experiências os temas propostos. O(A) participante inscrito(a) poderá
participar do evento na qualidade de Ouvinte.

D. APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
O VI CEPIAL promoverá espaços de apresentação e discussão de trabalhos
acadêmicos (pesquisa e extensão) e outras modalidades (experiências
locais, projetos independentes, comunitárias e outros) produzidos em
conformidade aos eixos temáticos do Congresso. Para tanto, a comissão
científica avaliará os trabalhos submetidos e organizará os espaços virtuais
de apresentação dos trabalhos aprovados durante os dias de evento.
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VI° Congresso Internacional de Cultura e
Educação para a Integração da América Latina

PRAZOS E DATAS
IMPORTANTES

25 a 28 de Novembro de 2021

PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS DE MESAS
05/03/2021. Envio da Proposta de Mesa

* Estrutura: Título, Resumo
* Palestrantes (máx 04)
* Coordenador(a) (01)
* Duração: 02 horas
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INSCRIÇÕES
8. Prazo para Inscrições
Do 01 junho a 30 de julho .
8.1 Modalidades de Inscrições
Estudantes de graduação: R$ 50,00
Estudantes de pós-graduação: R$ 70,00
Professores e outros profissionais: R$ 100,00
Estão Isentos da inscrição agentes e lideranças comunitárias.
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INSCRIÇÕES E SUBMISSÕES DE TRABALHOS: NORMAS E PRAZOS
9. Prazo de envio dos Trabalhos escritos e das Apresentações Gravadas
Do 01 agosto a 30 setembro.
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