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Foro latino-americano de cinema etnográfico

A comissão acadêmica do VI Congresso da Associação Latino-americana de Antropologia: "Desafíos
Emergentes: Antropologias desde América e o Caribe", se compraz em abrir a convocatória para a recepção
de trabalhos audiovisuais para participar no Foro Latino-americano de Cinema Etnográfico

Com esta convocatória desejamos incluir a todos aqueles que fazem e produzem antropologia através de
meios audiovisuais. A convocatória ficará aberta até 3 de abril de 2020.

A seguir encontram-se o regulamento de participação e o formulário para envio de propostas:

-Está aberta para aqueles que desejam apresentar trabalhos de tipo etnográfico e documentário
relacionados aos eixos temáticos do Congresso. Da mesma forma, interessam-nos também trabalhos que
representam outras formas de produção, que dialogam ou põem em questão a representação etnográfica
tradicional. Neste sentido, a convocatoria está aberta a trabalhos que dão conta de processos colaborativos,
autoetnográficos, etnoficção, animação, paisagems sonoras, projetos de pesquisa-criação, ou peças que
explorem formas experimentais de produção etnográfica.

-Não há limite de duração mínima ou máxima. Receber-se-ão trabalhos em formato curto, médio ou
cumprido.

-No seguinte link (va link de formulario) pode-se visualizar e preencher o formulário de postulação, no qual
deve-se incluir:

1) Dados de quem faz a proposta: nome, afiliação institucional, cidade e país, última titulação obtida, correio
e telefone.

2) Dados do trabalho: título do trabalho; ano de produção; duração; formato de rodagem; país(es) de
rodagem; idioma(s) (indicar se o trabalho tem legendas em espanhol); diretor(es); produtor; sinópse; indicar
vínculo com um dos eixos do Congresso e justificar vínculo.

Encontrarão mais detalhes e os resumos de cada eixo na página de internet do Congresso:
www.ala2020.com.uy

Para envio do material:

-Copiar no formulário de inscrição o vínculo para visualizar o trabalho completo, e, no caso, a senha
correspondente.

-Caso seja selecionado, os participantes deverão fornecer um arquivo ou disco com o filme em alta
resolução. A notificação dos selecionados será dada a partir do dia 26 de maio de 2020 através da página
web do Congresso.

Por qualquer dúvida ou informação adicional, não hesite em contatar Maria Noel Curbelo, secretária técnica
da Organização do Congresso: organizacionala2020@gmail.com

Gratos por sua participação
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