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1ª 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, têm a satisfação em convidar a comunidade 

científica e a sociedade civil a participarem do XV Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais 

(CONLAB) e o 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 CONLAB tem uma história de mais de 30 anos, sendo um marco internacional nessa área de 

conhecimento. O CONAILPcsh, mais recente, é expressão da comunidade filiada à AILPcsh, fundada em 2011 

durante o XI CONLAB realizado no Brasil, sendo a Associação uma aspiração histórica desde os primeiros 

CONLAB realizados. O historial dos Congressos encontra-se sintetizado em https://www.ailpcsh.org/historial-

de-congressos/  

O tema central do XV CONLAB "Reinventando a Democracia num Mundo de Inseguranças: desafios 

para as Ciências Sociais e Humanas" traduz uma convergência temática de interesse acadêmico e relevância 

social nos países de língua portuguesa, bem como no mundo, em que ondas neoconservadoras, guerras e 

conflitos, entre outros, constituem-se como ameaças à democracia. Lutas e resistências têm sido 

experenciadas em diversos países em defesa do Estado Democrático de Direito.  

 Hoje, volvidos quase cinco décadas pós independências em países africanos, restauração da 

independência no Timor Leste, redemocratização na América Latina, a democracia parece estar em retrocesso 

em várias regiões do mundo. Este retrocesso assume formas variadas, que vão desde a vitória de governos de 

extrema direita, em eleições classificadas de justas, livres e transparentes, o regresso de poderes autocráticos, 

o recurso a constituições antidemocráticas, até ao assassinato de líderes progressistas, passando pela  

manipulação da opinião pública através dos mídias e redes sociais.  

Com a crise da democracia tem vindo igualmente a aumentar a insegurança nas suas mais variadas 

formas (crise ecológica, migratória, guerras, insegurança alimentar). Estará o Mundo a adentrar na 3.ª onda 

reversa de democratização? Quais serão, por exemplo, as consequências das recentes guerras ocorridas nos 

anos 2000, no Médio Oriente, e a atuais guerras na Síria, Ucrânia, Etiópia, Nigéria, Sudão, Mali, Moçambique 

ou Omã)? Como se posicionarão as forças progressistas e democráticas em relação aos atuais governos e à 

ascensão de candidaturas extremistas que têm surgido ao redor do mundo?  

Nestes congressos, o repto principal remete para a necessidade de repensar os nossos paradigmas e 

ferramentas de análise, identificar instrumentos que permitam resistir a estas intempéries e vencer os desafios 

associados às recorrentes situações de ataque à diversidade de formas de democracia existentes no globo. 

Como se posicionarão os cientistas sociais perante os conflitos violentos, a agressão constante à Natureza, a 

discriminação e desigualdades que marcam cada vez mais as sociedades contemporâneas? 

https://www.ailpcsh.org/historial-de-congressos/
https://www.ailpcsh.org/historial-de-congressos/
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Os grandes desafios contemporâneos em torno de temáticas como a saúde global e as pandemias; 

migrações internacionais; alterações climáticas e aquecimento global; lutas antirracistas, por justiça social e 

equidade, pela igualdade e equidade do género; impelem os/as cientistas sociais e das humanidades a imaginar 

novos caminhos e mundos possíveis; a pensar criticamente e a desenvolver contribuições robustas e 

inovadoras que construam horizontes de esperança e de mudança. 

O tema central escolhido convoca várias disciplinas e múltiplos saberes: da sociologia e das relações 

internacionais à arquitetura, economia, história, ciência política, linguística e ciências da comunicação e da 

educação, estudos de género ou ambientais, para citar apenas alguns elementos. O diálogo e a colaboração 

interdisciplinares são fundamentais para pensar o passado, o presente e o futuro da humanidade. 

 

II. OBJETIVOS  

Destacam-se entre os objetivos do XV Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais (CONLAB) 

e o IV Congresso da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas de Língua Portuguesa 

(CONAILPcsh): 

 Constituir-se em espaços de divulgação, circulação e de promoção da produção científica de 

pesquisadores/as das áreas de Ciências Sociais, Humanas e Interdisciplinares em diálogo com estes campos 

de conhecimento, bem como de diálogos de saberes da academia com a sociedade civil e movimentos sociais. 

 

 Potencializar o intercâmbio de experiências de pesquisadores/as, extensionistas, jovens 

cientistas, com a comunidade educacional do país anfitrião e a sociedade em geral de países de língua 

portuguesa e de outras regiões do mundo que tenham os países de língua portuguesa como parceiros e foco 

de interesse acadêmico. 

 

 Oportunizar a constituição de redes temáticas na confluência da cooperação solidária no sul 

global. 

 

 Fomentar o debate sobre temas de alta relevância acadêmica e social, que reverebere nas 

instituições formadoras e de pesquisa, que impacte em mudanças em diversos níveis. 

 

 Fortalecer a Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas de Língua Portuguesa 

(AILPcsh) como um locus de convergência acadêmica e social nos países e regiões em língua portuguesa.      
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III.  MODALIDADES, NORMAS E CONDIÇÕES DE SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

 

O Comitê Científico Internacional (CCI) lança nesta 1ª Circular Internacional as Modalidades, Normas 

e Condições de Submissão especificadas abaixo: 

 

1. Grupo de Trabalho (GT) 

 

1.1 . Especificação da Modalidade:  

 O Grupo de Trabalho (GT) consiste num espaço acadêmico temático constituído para aglutinar 

Comunicações Orais (COs) de pesquisas/investigações concluídas e/ou em andamento alinhadas com o 

escopo temático proposto. 

 

1.2 . Condições de Submissão: 

 No mínimo o/a Proponente do GT a submeter a proposta na plataforma deve ser filiado a AILPcsh no ato de 

submissão. 

 O/A Proponente deve ter titulação em nível de doutorado. 

 A proposta deve congregar no mínimo 2 (dois) coordenadores/as e no máximo 5 (cinco), sendo 

necessariamente de pelo menos duas instituições diferentes e de no mínimo dois países distintos. 

 Após a aprovação do GT todos/as os/as Coordenadores/as devem estar filiados na AILPcsh antes de 

divulgação do resultado de seleção de COs aprovadas pelo respectivo GT. 

 O/A Proponente e os/as demais Coordenadores/as deverão estar identificados/as pelo nome, instituição, 

país e e-mail. 

 As propostas de GTs deverão ser submetidas em português. 

 Cada Proponente só poderá submeter 1 (uma) proposta de GT como Coordenador/a e compor no máximo 

mais 1 (uma) proposta como membro, assim como cada membro só pode compor no máximo 2 (duas) 

propostas de GT. 

 

1.3 . Normas de Submissão:  

   A proposta de GT deve contemplar os seguintes elementos: 

 Título.  

 Resumo: mínimo de 500 (quinhentas) palavras e máximo de 1500 (mil e quinhentas) palavras, devendo 

conter a proposta temática e a relevância para as ciências sociais e humanas na atualidade.   

 Composição: indicação dos nomes completos dos/as Proponentes do GT, com as respectivas afiliações 

institucionais, nota biográfica e e-mail dos/as componentes do GT.  
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1.4 . Atribuições: 

  São atribuições dos/as Coordenadores/as dos Grupos de Trabalho (GTs): 

 Selecionar as Comunicações Orais (COs) submetidas ao respectivo GT; 

 Organizar as sessões de apresentação das COs do GT nos dias e horários constantes no programa; 

 Gerir o tempo de cada sessão do GT; 

 Coordenar as atividades do respectivo GT durante todo o XV CONLAB; 

 Preencher o formulário do relatório de atividades do Grupo de Trabalho. 

 

1.5 . Sobre funcionamento dos GTs: 

 Cada GT poderá aprovar um mínimo de 4 (quatro) COs (uma sessão) e um máximo de 16 (dezesseis) COs 

(quatro sessões) a serem apresentadas nos três dias do Congresso. 

 Os GTs com temáticas diferentes funcionarão em sessões simultâneas, com o tempo máximo de duração 

de 90 (noventa) minutos. Os GTs com a mesma temática funcionarão em sessões não simultâneas/alternadas. 

 Cada sessão do GT poderá albergar até 4 (quatro) apresentações de COs. 

 Cada apresentação de CO terá uma duração de 15 (quinze) minutos. Serão reservados 30 (trinta) minutos 

para debate geral das COs apresentadas, de acordo com a sequência estabelecida pela coordenação do GT. 

 O tempo do GT será gerido pela coordenação do GT. 

 A avaliação, o aceite e o indeferimento de propostas de COs são da responsabilidade da Coordenação de 

cada GT. 

 O Comitê Científico Internacional (CCI) poderá propor outros parâmetros para otimizar o pleno 

funcionamento dos GTs, em diálogo com os/as Proponentes dos mesmos, por exemplo, propor 

remanejamentos de COs para outros GTs em caso de número insuficiente de propostas de COS; fusão de GTs 

com baixa densidade de COs, bem como de encaminhamentos em caso de GTs com elevado número de 

submissão de COs, entre outros. Convém ressaltar que em caso de parâmetros complementares, os mesmos 

serão objeto de diálogo com as coordenações de GTs, assim como serão publicizados em Circular.  

 

 

2. Comunicações Orais (COs) 

 

2.1. Especificação da Modalidade: 

 A Comunicação Oral (CO) consiste na socialização de pesquisas/investigações concluídas e/ou em 

andamento alinhadas com o escopo temático proposto pelo GT ao qual a CO se vincula. 
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2.2. Condições de Submissão: 

 No mínimo o/a Proponente da CO na plataforma deve ser filiado a AILPcsh no ato de submissão da proposta. 

 O/A Proponente deve ter titulação mínima em nível de mestrado. 

 Cada CO pode contar com até 4 (quatro) co-autores/as. 

 O/A Proponente e os/as demais membros da CO deverão estar identificados/as pelo nome, instituição, país 

e e-mail.  

 Após a aprovação da CO todos/as os/as co-autores/as devem estar filiados na AILPcsh antes do 

encerramento do prazo de inscrições com submissão de propostas. 

 As propostas de CO deverão ser submetidas em português.  

 Cada Proponente só poderá submeter 1 (uma) proposta de CO e compor no máximo mais 2 (duas) propostas 

na condição de co-autor/a. 

 O/A Proponente deverá escolher 3 (três) Grupos de Trabalho (GT) na ordem de sua preferência. Caso não 

seja aceita sua proposta de CO no primeiro GT indicado, será realocado na opção seguinte e assim 

sucessivamente até a terceira opção. 

 

2.3. Normas de Submissão:  

  A proposta de CO deve contemplar os seguintes elementos: 

 Título: máximo de 15 (quinze) palavras. 

 Resumo expandido: mínimo de 750 (setecentas e cinquenta) palavras e máximo de 1500 (mil e quinhentas) 

palavras. 

 Palavras-chave: mínimo de 3 (três) e no máximo 5 (cinco).  

 Estrutura dos resumos para CO: introdução (com contextualização do objeto de pesquisa e dos objetivos 

do trabalho) e metodologia; discussão/resultados; conclusão; referências (máximo de cinco). 

 Os textos finais, a submeter até dia 30 de novembro de 2023, serão avaliados pelos coordenadores de cada 

GT.  

 

2.4.  Sobre a apresentação das COs 

  As sessões de apresentação de COs nos GTs terão a duração de 60 (sessenta) minutos, seguidas de 

debate geral com a duração de 30 (trinta) minutos. 
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3) Mesas Redondas (MRs) 

 

3.1. Especificação da Modalidade: 

 A Mesa Redonda (MR) consiste num espaço de debate acadêmico e de relevância social composto por 

investigadores/as, podendo ter como convidado/a liderança de movimento social, que proponha temáticas 

alinhadas com o tema central dos Congressos e que contribua para a ampliação do debate das ciências sociais 

e humanas sobre tais assuntos que desafiam a ciência e a sociedade.  

 

3.2. Condições de Submissão: 

 No mínimo o/a Proponente a submeter a proposta de MR na plataforma deve ser filiado/a à AILPcsh no ato 

de submissão da proposta.  

 O/A Proponente deve ter titulação em nível de doutorado. 

 O/A Proponente da MR será automaticamente o/a Coordenador/a e deve apresentar no máximo 3 (três) 

Expositores/as. O Coordenador/a pode ser, também, um/a dos três expositores/as, e pode, opcionalmente, 

apresentar um/a Debatedor/a.  

 Os membros da MR devem necessariamente pertencer a pelo menos três instituições diferentes e no mínimo 

a dois países distintos. 

 O/A Proponente e os/as demais membros da proposta deverão estar identificados/as pelo nome, instituição, 

país e e-mail.  

 Após a aprovação da MR, nem todos os membros convidados necessitam de  estar filiados na AILPcsh antes 

do encerramento das inscrições com submissão de propostas, podendo ser solicitada isenção de pagamento 

de filiação no caso de liderança de movimentos sociais ou de outras pessoas externas ao mundo académico. 

 As propostas de MR deverão ser submetidas em português.  

 Cada Proponente só poderá submeter uma proposta de MR e compor no máximo mais uma proposta na 

condição de Expositor/a ou Debatedor/a.  

 

3.3. Normas de Submissão: 

  A proposta de MR deve minimamente contemplar:  

 Título. 

 Resumo: contemplando o objetivo e a relevância temática, com no mínimo 250 (duzentas e cinquenta) 

palavras e máximo até 500 (quinhentas) palavras. 
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 Composição: Indicação dos nomes completos dos/as Expositores/as, e, se houver, do/a debatedor/a, com 

as respectivas filiações institucionais, o país, o e-mail e ainda um resumo da apresentação, entre 150 e 250 

palavras, e nota biográfica dos mesmos, com até 10 linhas.  

 

3.4.  Atribuições: 

 São atribuições dos/as proponentes/Coordenadores/as de Mesa-Redonda: 

 Organizar e coordenar a MR desde o processo de convite aos seus membros até a sua efetivação no 

Congresso; 

 Coordenar a MR no dia e horário constantes no programa; 

 Preencher o formulário do relatório de atividades de MR.  

 

3.5. Sobre o funcionamento das MRs: 

 As MRs terão duração de 90 (noventa) minutos, devendo ser assegurado um tempo mínimo de 30 (trinta) 

minutos de debate com o público presente.  

 

4. Outras Modalidades:  

 

O CCI poderá na segunda circular propor mais outras modalidades, em caso de avaliação de 

viabilidade, considerando o debate nas reuniões recentes.  

 

IV. CRONOGRAMA 

Nº Especificação Período/2023 

1)  Lançamento do site dos Congressos  Até 09 de março 

2)  Período de inscrição nos Congressos COM 

submissão de propostas  
09 de março a  

22 de maio 

3)  Submissão de propostas de Grupos de Trabalho 

(GTs) 

09 de março a 10 de 

abril 

4)  Submissão de propostas para Mesas Redondas 

(MRs) 

5)  Envio de Carta de Aceite para Proponentes de 

Minicursos, Oficinas, GTs e de MRs 

Até 24 de abril 

6)  Divulgação dos GTs e das MRs no site  Até 24 de abril 
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7)  Submissão de Comunicações Orais (COs) nos 

Grupos de Trabalho (GTs) 

25 de abril a 26 de 

maio  

8)  Envio de Carta de Aceite para Proponentes de 

COs nos GTs 

Até 12 de junho 

9)  Divulgação das COs no site  Até 16 de junho 

10)  Inscrição para lançamento de publicações, 

exibição de documentários, entre outros 

13 de junho a 14 de 

julho 

11)  Inscrição para Monitoria nos Congressos  14 de julho a 11 de 

agosto  

12)  Envio de Carta de Aceite para lançamento de 

publicações, exibição de documentários 

Até 25 de julho  

13)  Envio de Carta de Aceite para Monitoria nos 

Congressos 

Até 18 de Agosto 

14)  Período de inscrição nos Congressos SEM 

submissão de propostas 

23 de maio a 11 de 

agosto  

15)  Credenciamento 25 e 26 de setembro 

16)  XV CONLAB e IV CONAILPcsh   26 a 28 de setembro 

  

 

V. CONTATO DO COMITÊ CIENTÌFICO INTERNACIONAL 

 

O Comitê Científico Internacional (CCI) está disponível no email: 

cci.conlab2023@ailpcsh.org  

mailto:cci.conlab2023@ailpcsh.org

