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2ª CIRCULAR INTERNACIONAL – XV CONLAB e IV CONAILPcsh 

I. APRESENTAÇÃO 

A Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa (AILPcsh) e a 

Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), universidade anfitriã, reiteram a satisfação manifesta na Primeira 

Circular Internacional, em convidar a comunidade científica e a sociedade civil a participarem do XV Congresso 

Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais (CONLAB) e do IV Congresso da Associação Internacional de 

Ciências Sociais e Humanas de Língua Portuguesa (CONAILPcsh) a serem realizados no período de 26 a 

28 de setembro de 2023 no Campus da Uni-CV, na cidade de Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde, África.  

O objetivo da 2ª Circular Internacional é informar e contextualizar os valores de filiação/anuidade na 

Associação, bem como os valores das inscrições nos Congressos. Convém ressaltar que para as definições 

constantes nos Quadros 1 e 2, a Direção da AILPcsh sistematizou um levantamento de informações sobre 

valores praticados nos Congressos de 2015 (Lisboa/Portugal), de 2018 (São Paulo/Brasil) e 2021 

(Coimbra/Portugal, integralmente na modalidade virtual), e circulou o quadro comparativo com os Órgãos 

Sociais, Sócios Beneméritos e Sócios Coletivos da Associação; Comitê Integrado de Gestão (CIG) que 

congrega a Direção da AILPcsh e a Reitoria da Uni-CV; Conselho Científico Internacional (CCI) e com o Comitê 

Organizador Internacional (COI) que aglutina investigadores/as e parceiros/as de instituições de todos os países 

de língua portuguesa, possibilitando assim haver ampla interlocução para definição sobre os valores atualizados 

para 2023. 

Esforços para a captação de recursos estão sendo envidados e com isso três premissas importantes 

de serem registradas sobre os valores constantes mais adiante. A primeira, é que a Direção da AILPcsh 

optou por resguardar a decisão colegiada da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2018 em relação aos 

valores de anuidades, considerando que não tendo ocorrido nova Assembleia Ordinária com este ponto de 

pauta e nova deliberação, prevalece a deliberação de 2018. A segunda, é que se buscou reduzir valores em 

relação aos que foram implementados em 2015 e 2018, para assim buscar a mais ampla participação da 

comunidade acadêmica e maior representatividade social de entidades, movimentos sociais e comunidades 

nos Congressos. A terceira refere-se ao princípio da inclusão e justiça social, aliado ao pressuposto de fazer 

ciência com pertinência social e em diálogo com múltiplas vozes, razão de oportunizar a inserção da categoria 

Grupos Especiais e antecipadamente pautar o tema nas próximas Assembleias da Associação.  

A inserção da categoria Grupos Especiais sintetiza um debate do Comitê Integrado de Gestão (CIG) 

e do Comitê Organizador Internacional (COI), imbuídos do reconhecimento da importância e da necessidade 

de participação de membros de entidades da sociedade civil; de movimentos sociais; de comunidades locais, 

povos tradicionais, povos originários, no XV Congresso Luso-Afro-Brasileiro (CONLAB). Neste sentido, cientes 

de que a inserção de uma nova categoria pressupõe decisão colegiada em Assembleia Geral Ordinária e 

alteração do Estatuto da Associação, a Direção assume dois compromissos e responsabilidades. O primeiro 

é que no processo de atualização do Estatuto da AILPcsh a ser pautado em breve na Assembleia Geral 

Ordinária, a categoria Grupos Especiais será inserida no debate para incorporação definitiva e com isso a 

possibilidade de filiação na Associação.  O segundo é que ao assumir a inserção desta categoria, a mesma é 

válida exclusivamente para inscrição no XV CONLAB, sem filiação à AILPcsh até que haja deliberação 
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colegiada da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada presencialmente em setembro, em Cabo Verde. 

Reitera-se: a abertura de inscrições e participação de Grupos Especiais no XV CONLAB é uma conquista 

coletiva da Associação e seus parceiros do CIG e do COI, assente nos princípios de inclusão, de justiça social 

e de ciência com pertinência social. 

Convém ressaltar que em breve será publicada uma Circular com o foco nas condições de pleito e 

concessão de isenção de taxas de inscrição, reconhecida na Assembleia Geral Ordinária do ano de 2018 e 

pelos Órgãos Sociais atuais como uma diretriz de inclusão e justiça social, como já fora afirmado. 

É desafiador reduzir valores de inscrição anos depois dos Congressos de 2015 e 2021 em que muitas 

coisas encareceram, principalmente passagens aéreas, mas optou-se por concentrar esforços em busca de 

outras fontes de financiamento, de parcerias, para possibilitar maior potencial de submissão de propostas, 

ampla participação e representatividade social. 

Importante ainda ressaltar que a atual Direção buscou diversificar as possibilidades de pagamento 

de anuidades e taxas de inscrição, criando assim contas bancárias em Cabo Verde e no Brasil, sob 

responsabilidade da equipe da Direção e Secretariado, cuja movimentação bancária será acompanhada pelo 

Comitê Integrado de Gestão (CIG), Comitê Organizador Internacional (COI) e o Órgão Social Conselho Fiscal 

(CF), assegurando-se assim o princípio da transparência.  

II. VALORES DA FILIAÇÃO/ANUIDADE NA ASSOCIAÇÃO 

 
Os valores de filiação nova e de atualização da quota de 2023 dos/as Associados/as Individuais 

(Efetivos/as e Associados/as), considerando a especificação do Estatuto da Associação1 em seu Artigo 3º/item 

3, assim como a deliberação colegiada da Assembleia Ordinária de 18 de dezembro de 2018, constam a seguir 

no Quadro 1.  

Quadro 1 – Filiação/Anuidade na AILPcsh 

Categorias Valores Link para se associar 

Associados Efectivos – 

Portugal e Resto do Mundo 
50 €   

 
 
https://membros.ailpcsh.org/ailp-csh-membros/   
 
 

Associados Efectivos – Países 

de Língua Oficial Portuguesa 

(Excepto Portugal) 

35 €  

Associados Individuais – 

Investigadores sem 

Doutoramento (Inclui 

Estudantes) 

15 €  

 

 
1 Estatuto da Associação disponível em: https://www.ailpcsh.org/estatutos/  

https://membros.ailpcsh.org/ailp-csh-membros/
https://www.ailpcsh.org/estatutos/
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III. VALORES DE INSCRIÇÃO 

 
Os valores de inscrição consideraram o levantamento das edições dos últimos três Congressos (2015, 

2018, 2021), conforme já abordado na Apresentação da presente Circular, mas principalmente o cenário dos 

atuais Órgãos Sociais empossados em outubro de 2019 terem atravessado toda a pandemia com seus projetos 

e congressos adiados de 2020 para 2021 e esse tendo sido somente virtual, o que implicou em dificuldades de 

captação de recursos naquele contexto, impossibilitando com isso a desejada redução significativa de valores 

no momento atual. Neste sentido, conta-se com a sensibilidade da comunidade acadêmica para compreensão 

do contexto da tomada de decisão pelos valores constantes no Quadro 2. 

 

                                    Quadro 2 – Valores de Inscrição 

Modalidades Categoria Valores  

 

 

 

Submissão de GRUPOS 

DE TRABALHO, de 

MESAS REDONDAS e 

de COMUNICAÇÔES 

ORAIS 

 

Membros Efetivos 

(pesquisadores/as e praticantes das 

ciências sociais e humanas, que 

mantenham atualizada a sua 

quotização) 

 

70 €  

(Investigador/a de Portugal e outros países não 

falantes de língua portuguesa) 

35 €  

(Investigador/a de países de língua portuguesa, exceto 

Portugal) 

Membros Associados 

(estudantes da área das ciências 

sociais e humanas, que mantenham 

atualizada a sua quotização) 

 

35 €  

(Estudante de Portugal e outros países não 

falantes de língua portuguesa) 

20 €   

(Estudante de países de língua portuguesa, exceto 

Portugal) 

Grupos Especiais 

(membros de entidades da 

sociedade civil; de movimentos 

sociais; de comunidades locais, 

povos tradicionais, povos originários 

participantes do XV CONLAB) 

10 €   

(membros de entidades da sociedade civil, de 

movimentos sociais, de comunidades locais, povos 

tradicionais, povos originários de países de língua 

portuguesa) 

 Membros Efetivos 35 €  
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SEM COMUNICAÇÃO 

(pesquisadores/as e praticantes das 

ciências sociais e humanas, que 

mantenham atualizada a sua 

quotização) 

 

(Investigador/a de Portugal e outros países não 

falantes de língua portuguesa) 

20 €  

(Investigador/a de Países de Língua Portuguesa, 

exceto Portugal) 

Membros Associados 

(estudantes da área das ciências 

sociais e humanas, que mantenham 

atualizada a sua quotização) 

 

25 €   

(Estudante de Portugal e outros países não falantes de 

língua portuguesa) 

15 €  

(Estudante de Países de Língua Portuguesa, exceto 

Portugal) 

Grupos Especiais 

(membros de entidades da 

sociedade civil; de movimentos 

sociais; de comunidades locais, 

povos tradicionais, povos originários 

participantes do XV CONLAB) 

10 €   

(membros de entidades da sociedade civil, de 

movimentos sociais, de comunidades locais, povos 

tradicionais, povos originários de países de língua 

portuguesa) 

 

IV. FORMAS DE PAGAMENTO 

 

A Direção buscou ampliar e diversificar as formas de pagamento, conforme já registado na 

Apresentação. Assim, no Quadro 3 a seguir, constam as opções disponíveis.  

 

Quadro 3 – Formas de Pagamento de Filiação/Anuidade e Inscrições 

Modalidade Categoria 

 
 
 

TRANSFERÊNCIA 
INTERNACIONAL 

 

IBAN 

Número Internacional de Conta Bancária 

PT50 0035 0239 00021601 030 24 

BIC/SWIFT – CGDIPTPL 

Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua 

Portuguesa. 



 

 

5 

 

 
 

RESIDENTES EM 
CABO VERDE 

Conta: 4410975610001                                                                  

NIB: 000200004410975610136        

IBAN: CV64 000200004410975610136      

SWIFT: CXE CCV CV 

Odair Bartolomeu Barros Lopes Varela 

 
RESIDENTES NO 
BRASIL OU COM 

ACESSO AO 
BANCO DO 
BRASIL NO 

EXTERIOR E 
USUÁRIOS/AS DE 

PIX 
 
 

 

Banco do Brasil (001) 

Agência: 1000-6 

Conta Corrente: 56506-7 

Grazielle de Assunção Azevedo 

 

Chave PIX: secretaria.conlab2023@ailpcsh.org 
Banco do Brasil (001) 

Agência: 1000-6 

Conta Corrente: 56506-7 

Grazielle de Assunção Azevedo 

PayPal Os dados para pagamento via PayPal serão disponibilizados no site do 
evento, na área de inscrições. 

 

V. CONTATO PARA ASSUNTOS REFERENTES À FILIAÇÃO/ANUIDADE DA 

ASSOCIAÇÃO E INSCRIÇÕES E SOLICITAÇÃO DE FATURAS/RECIBOS 

 

Em caso de interesse em tratar sobre assuntos referentes à filiação/anuidade da 

Associação e inscrições nos Congressos, enviar email para secretaria.conlab2023@ailpcsh.org   

mailto:secretaria.conlab2023@ailpcsh.org
mailto:secretaria.conlab2023@ailpcsh.org

