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CIRCULAR 05 – Pós-congresso 

A Comissão Organizadora do III Congresso Internacional de Arqueologia da 

Bacia do Prata vem, através dessa quinta circular, agradecer a todos os colegas que 

participaram da organização do evento e, principalmente, aqueles que 

apresentaram trabalhos nos simpósios temáticos, fazendo com que o III CAP 

alcançasse seu objetivo fundamental, que é o de reunir profissionais e estudantes 

de diferentes países da Bacia do Prata buscando uma maior integração regional da 

arqueologia sul-americana. 

O congresso contou com 148 comunicações, distribuídas em 10 simpósios 

temáticos, além de 21 pôsteres, somando um total de 293 autores e co-autores. 

Tivemos 212 inscritos (entre profissionais e estudantes), compostos por cerca de 

53% de colegas brasileiros, 25% de colegas argentinos, 17% de colegas uruguaios 

e 5% de colegas de outras nacionalidades. Obviamente, a participação maior de 

brasileiros era esperada, em função de uma maior facilidade de deslocamento e 

menor custo, mas muito nos alegrou a presença de colegas de fora do Brasil, aos 

quais agradecemos pela participação, mesmo sabendo das dificuldades em razão 

da crise econômica que afeta a todos. 

Apesar disso, o número de trabalhos apresentados e de inscritos e que 

efetivamente participaram do III CAP, ainda que em um contexto de severa crise 

econômica, permitiu visualizar o grau de interação existente entre colegas tanto de 

um mesmo país como de diferentes países, mostrando a articulação internacional 

que existe em alguns campos de pesquisa arqueológica regional, o que também é 

um dos pilares desse congresso. 



SOBRE O IV CAP 

Durante o evento, membros da comissão organizadora permanente do CAP 

reuniram-se com o colega do Paraguay Bennet John Townsend González, que 

representou também sua colega Mirtha Alfonso Monges, a fim de avaliar a 

proposta para a realização do IV CAP naquele país. 

Assim, ficou alinhado que o IV CAP ocorrerá no Paraguay, em abril de 2021. 

Com isso, damos as boas vindas a Bennet e Mirtha ao se integrarem à Comissão 

Organizadora permanente e aos colegas do Paraguay que se somarão ao próximo 

evento. 

Discutiu-se também a necessidade de propor, para os próximos congressos, 

a implementação de mesas redondas, com a participação de colegas especialmente 

convidados, que aumentem o nível de discussão teórica arqueológica, de forma 

paralela às apresentações de trabalhos que já vem sendo realizadas nos simpósios 

temáticos.  

Além disso, em função da baixa participação de estudantes, se buscará 

incentivar sua presença no próximo evento, convidando-os a que se somem às 

comissões organizadoras permanentes de cada país e que sejam pensadas 

estratégias que fomentem sua participação nos próximos eventos, tais como 

alojamentos gratuitos e passagens de ônibus com preços diferenciados.  

Nessa mesma reunião foi avaliada a necessidade de dispor de uma agenda 

regional relacionada à discussão de diferentes aspectos da prática profissional, 

sendo de consenso a realização de uma reunião com representantes das 

associações de arqueólogos profissionais da Argentina, Brasil, Uruguay e Paraguay 

no âmbito do IV CAP, a fim de fomentar a geração de novos espaços de debate e 

compartilhamento de problemas comuns dos arqueólogos na região platina. 

Por fim, mas não menos importante, os participantes do “Simpósio 11. 

Arqueologia Preventiva na Bacia do Prata”, coordenado pelos colegas Valdir Luiz 

Schwengber e Javier Musali, lançaram a idéia de criar a Revista de Arqueologia 

Preventiva, que deverá se tornar importante veículo de divulgação para essa 

temática num contexto mais amplo. Desde já, desejamos sucesso nessa excelente 

iniciativa. 

 

 



PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS NO III CAP 

A publicação dos trabalhos apresentados no âmbito do III CAP será feita nos 

Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 

em edição digital ( http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cinapl-se ).  

Os textos originais não deverão exceder 8.000 palavras (incluindo a 

bibliografia) e deverão estar estritamente adequados às normas da revista, que 

podem ser vistas em: 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cinapl-se/about/submissions#authorGuidelines 
 

Lembramos que somente serão aceitos trabalhos que foram 

efetivamente apresentados por seus autores no âmbito do III CAP. 

A data de entrega dos trabalhos originais deverá ser feita, 

impreterivelmente, até o dia 31 de dezembro de 2018. Os textos originais 

deverão ser enviados para o e-mail de um dos coordenadores do simpósio 

em que foram apresentados, com cópia ao e-mail do III CAP: 

3congressoarqueologiaprata@gmail.com 

 

CERTIFICADOS DO III CAP 

Houve um sério atraso na emissão dos certificados do III CAP, devido à 

demora em validá-los em registro oficial, atraso pelo qual a comissão organizadora 

local pede desculpas. O escritório contratado para a confecção digital e validação já 

tem prontos a maior parte deles e deverão ser entregues, via e-mail, até meados de 

julho. Para os colegas que tem urgência na apresentação de um documento, o 

representante da comissão local tem fornecido atestado de participação e 

apresentação de trabalho válido, até que recebam o certificado formal. Caso algum 

colega necessite com urgência, escreva para rogge@unisinos.br 

 

 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA  
 
Comissão organizadora no Brasil  
 
Dr. Jairo Rogge. Instituto Anchietano de Pesquisas/Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos. Av. Unisinos, 950 – Setor B, prédio 05, sala 108. E-mail: 
rogge@unisinos.br Dr.  
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Marcus Vinícius Beber. Instituto Anchietano de Pesquisas/Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos. Av. Unisinos, 950 – Setor B, prédio 05, sala 108. E-mail: 
beber@unisinos.br  
 
 
Comissão organizadora na Argentina  
 
Dr. Daniel Loponte. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(INAPL - CONICET). 3 de Febrero 1378 (CJN1426) Ciudad de Buenos Aires. E-mail: 
dloponte@inapl.gov.ar  
 
Dra. Maria Rosario Feuillet Terzaghi. Museo Arqueológico de Santo Tomé. 
Dirección de Cultura y Educación. Municipalidad de Santo Tomé. Provincia de 
Santa Fe. E-mail: mrosariofe@gmail.com  
 
Dr. Alejandro Acosta. (INAPL – CONICET). 3 de Febrero 1378 (CJN1426) Ciudad 
de Buenos Aires. E-mail: acosta@retina.ar  
 
 
Comissão organizadora no Uruguay  
 
Dra. Laura Beovide. Museo Nacional de Antropología, Dirección de Ciencia y 
Tecnología, Ministerio de Educación y Cultura (MNA-DICYT-MEC). E-mail: 
lbeovide@gmail.com  
 
Lic. Marcela Caporale. Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado del 
Cono Sur, Universidad de la República. E-mail: marcelacaporale@gmail.com  
 
Ing. Jorge Baeza. Departamento de Arqueología, FHCE, Universidad de la 
República. E-mail: jorgebaezamartinez@gmail.com 
 
 
Comissão organizadora no Paraguay 
 
Dr. Bennet John Townsend González. Universidad SEK, Santiago de Chile. E-mail: 
bennet.townsend@gmail.com 
 
Dra. Mirtha Alfonso Monges. Museo de Itaipu. E-mail: 
alfonsomirtha@hotmail.com 
 


