
20 de março de 2020 

 

6º Congresso Internacional de Antropologia AIBR 

 

Estimados e Estimadas congressistas, 

Desde a Associação AIBR, queremos enviar uma mensagem de ânimo e esperança 
nesta situação excecional que estamos padecendo a nível mundial. Aquilo que melhor 
sabermos fazer na nossa profissão, estar e conviver cara a cara com as pessoas, é 
precisamente o que não nos é permitido fazer. Agora, mais do que nunca, devemos 
manter abertos os canais de comunicação. 

Por este motivo, desde a Associação AIBR, em colaboração com a Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), estamos a trabalhar imensamente para não 
cancelar o nosso 6º Congresso, adaptando-nos ao espaço virtual e às necessidades de 
mantermos o contato. 

O Congresso Internacional de Antropologia AIBR reinventa-se na sua sexta edição e 
neste momento estamos procurando a plataforma mais apropriada para colocar em 
lançamento a apresentação dos painéis utilizando as possibilidades da Rede. 

De seguida, especificámos as linhas nas quais estamos a trabalhar. Por favor, tenha em 
conta que estamos em pleno processo de reinvenção. Embora estas decisões pareçam 
pouco específicas, iremos clarificá-las durante as próximas semanas. Perante isto, 
precisamos das vossas opiniões e ideias. Também indicamos o link do formulário para 
o efeito. 

1-Mudança de tema do Congresso: O novo tema do Congresso será HUMANIDADES 
EM EMERGÊNCIA, SAÚDE E RECONSTRUÇÃO SOCIAL 

2-Abertura de um novo período para o envio de comunicações adicionais: 

Esse período prolongar-se-á por pelo menos um mês com o objetivo de rececionar as 
comunicações que pretendam adaptar-se ao novo tema. Quem já apresentou duas 
comunicações poderá adicionar uma terceira sobre a nova temática. O prazo irá ser 
aberto previsivelmente durante o mês de abril. 

3- Comunicações já aceites: são mantidas as comunicações e painéis já aceites. 

4- Política de devolução de taxas: pendente de decisão final, estamos a considerar as 
seguintes opções: 

OPÇÕES: 

a) Para aqueles que querem manter a sua participação no Congresso de 
forma virtual: irá ser realizado um desconto, ainda por determinar (na ordem de 
20%), o que implicará o reembolso parcial da taxa paga. Caso assim pretenda, 
e como já ocorreu noutras ocasiões, pode doar o valor do desconto e renunciar 
à devolução parcial da sua taxa. 

b) Para quem quiser renunciar a sua participação no Congresso: será realizada 
uma devolução da taxa. É possível que a devolução não possa ocorrer a 100% 
devido aos custos de transferência bancária que têm que ser suportados. 



Gostaríamos de contar com a participação de todos os inscritos e confirmamos 
que os certificados de participação no Congresso, bem como a publicação das 
comunicações na Revista ARIES são mantidas, motivos pelos quais 
encorajamos a considerar a sua permanência no 6º Congresso e que escolha a 
opção de renúncia apenas caso seja estritamente necessário para as suas 
economias pessoais. Em caso de renunciar a sua participação, as comunicações 
aceites não serão publicadas na Revista ARIES, tal como teria ocorrido num 
congresso presencial. 

c) Para novos participantes que pretendam apresentar e publicar uma 
comunicação: são mantidas as taxas reduzidas (em vigor antes de 1 de março) 
e também existirá um desconto adicional na ordem dos 20% indicado mais 
acima.  

 
5- Celebração presencial do Congresso: Vila Real (Portugal) e a UTAD vão 
acolher a sétima edição do Congresso Internacional da AIBR, que realizar-se-á, se as 
circunstâncias o permitirem, em julho de 2021. 

 

Com vista a dar forma o mais rapidamente possível à nova estrutura do 6º Congresso 
em formato virtual e realizar as previsões do modo mais preciso possível, por favor, 
contacte-nos através do seguinte formulário (antes dor dia 27 de março, sexta-feira) 
indicando qual seria a sua preferência pessoal sobre as opções propostas, bem como 
qualquer outro comentário ou sugestão que pretenda colocar: 
https://forms.gle/MRJQAFRXzKiNHTYC9  

 

Muito obrigado pela vossa colaboração e muito ânimo nestes tempos difíceis,  

 

Sergio D. López 

Presidente 

AIBR, Asociação de Antropólogos Iberoamericanos em Rede 


