III Seminário CACAL
Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina

UnB-Brasília
7 a 9 de agosto de 2019

Segunda Comunicação
Nova data final para envio das informações pelos grupos e pesquisadores: 15 de fevereiro de 2019

O Grupo de Pesquisa Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina (CACAL-USP/CNPq) realizará seu
terceiro Seminário na Universidade de Brasília (UnB) em agosto de 2019. Registrado no Diretório de Grupos
de Pesquisa do CNPq e sediado na FAU-USP, o grupo está formado por pesquisadores de diversas
Universidades: USP, UFBA, UnB, Escola da Cidade, UFPA, UFMG, UFPB, UFSJD, UNICAMP, UNIMEP,
UNILA. Os dois primeiros Seminários ocorreram em 2017 e 2018, respectivamente, na FAU-USP e na EAUFMG.

Organizado em cinco linhas de pesquisa (Economia Espacial e Economia Urbana; História e Fundamentos
Sociais da Arquitetura e do Urbanismo; História Social da América Latina; Política de Habitação e
Desenvolvimento Urbano; Teoria e História da Arte, Arquitetura e Urbanismo), seus membros se dedicam a
diversos temas de investigação sobre a América Latina, como especial atenção ao século XX.

Na terceira edição, que ocorrerá em 2019 e será sediada na UnB em Brasília, abriremos o Seminário
(originalmente pensando como atividade interna com a participação de convidados) a pesquisadores e Grupos
de Pesquisa que também se dedicam aos temas relacionados ao campo da Arquitetura e Urbanismo na América
Latina. O objetivo básico dessa iniciativa é o de criar articulação e cooperação entre grupos e pesquisadores,
entre as pesquisas em desenvolvimento, a divulgação de fontes documentais e outras ações possíveis.
Dessa forma, o Seminário será estruturado em dois blocos gerais que acontecerão em três dias: o primeiro
bloco será aberto a grupos e pesquisadores individuais, que apresentarão suas propostas ao Comité Científico
composto pelos membros do CACAL, que fará avaliação e seleção; o segundo bloco será formado pelas
apresentações dos membros do CACAL.

Orientações aos grupos e pesquisadores
Serão selecionados até cinco grupos de pesquisas e até cinco pesquisadores individuais. Cada grupo terá
representação na mesa com até dois membros, que farão a apresentação geral sobre os trabalhos em
desenvolvimento, seus membros, publicações, atividades realizadas origem e filiações institucionais. Serão
selecionados até cinco pesquisadores individuais, com base nas mesmas categoriais.
O conteúdo do material a ser enviado (por grupos ou pesquisadores) para a seleção é livre, devendo apenas
considerar o formato word e um limite de 15 páginas A4.

Cronograma Geral
. Nova data final para envio das informações pelos grupos e pesquisadores: 15 de fevereiro de 2019
. Data final para divulgação dos selecionados: até dia 29 de março de 2019 (ou antes)
. Dia 7 de agosto de 2019
Apresentações individuais (turno da manhã)
Apresentação dos Grupos (turno da tarde)
Abertura – Conferência Inaugural
. Dia 8 de agosto de 2019
Apresentações CACAL (manhã e tarde)
. Dia 9 de agosto de 2019
Apresentações CACAL (turno da manhã).
Reunião Interna CACAL (turno da tarde)

Coordenação Geral do III CACAL – UnB 2019
Rodrigo de Faria – UnB

Comité Científico
Ana Claudia Veiga de Castro - USP
Elisângela de Almeida Martins – UFMG
Eulalia Portela Negrelos – USP

Fernando Luiz Lara – UFMG
Josianne Francia Cerasoli – UNICAMP
José Carlos Huapaya Espinoza – UFBA
Marcio Cotrim – UFPB
Marianna Ramos Al Assal – Escola da Cidade
Nilce Cristina Aravecchia Botas – USP
Rodrigo Queiroz – USP
Rute Rodrigues – IPEA
Rodrigo de Faria – UnB
Raquel Regina Martini Paula Barros - UNIMEP
Cristiane Checchia – UNILA
Celma Chaves – UFPA
Flávia Brito - USP

Contato
rod.dfaria@gmail.com

