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CHAMADA 
XXV CONGRESSO INTERNACIONAL DE HUMANIDADES 

Palavra e Cultura na América Latina: Migrações, Êxodos, Traduções; uma 
ressignificação  contemporânea dos sentidos 

e 
XV Encontro do Grupo de Pesquisa:  

Textualidades Contemporáneas: Procesos de Hibridação 
 

I. A Facultade de Historia, Geografía y Letras de UMCE (Chile) convida acadêmicas y acadêmicos, 

profissionais da educação e especialistas dos diversos campos do saber, a participar no Vigéssimo 

Quinto Congresso Internacional de Humanidades sobre o tema Migrações , Êxodos, Traduções ; uma 

ressignificação  contemporânea dos sentidos. 

II. O evento vai se realizar de forma presencial no Campus Macul da Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación entre os días 24 e 27 de outubro de 2022. 

III. Existem as siguientes áreas temáticas: 

o Identidade latino-americana 

o Poder, conflito e violência 

o Perspectivas de gênero 

o Diversidade e inclusão 

o Interculturalidade 

o Éxodos e migração  

IV. As diferentes atividades do evento são: 

a. Conferências 

b. Mesas plenárias 

c. Mesas de trabalho e pesquisa  
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d. Mesas de comunicações 

e. Simposios 

f. Mesas Hibridas (presencial/on line)  

V. Modalidade da Inscrição 

Para comunicações individuais ou simpósios,  debe completar a  ficha de inscrição correspondente e 

enviá-la ao correio eletrônico congresohumanidades.fac@umce.cl até o dia 03 de outubro de 2022. As 

comunicações apresentadas individualmente serão distribuidas pela Comisão  Organizadora nas 

diferentes mesas  de acordo com a sua temática.  

VI. Custo  da Inscrição. 

o Participantes , acadêmicas e acadêmicos com apresentação de trabalho, $25.000  

o Participantes sem apresentação de trabalho com certificado , $10.000 

o Participantes sem apresentação de trabalho e sem certificado, de graça.  

o Participantes  de universidades brasileiras, de graça. 

o Participantes com apresentação de trabalho estudantes de pre-grado UMCE, de graça. 

o Participantes , acadêmicas e acadêmicos da Facultad de Historia, Geografía y Letras, de graça. 

VII. No dia  24 de outubro, acontecerá o XV Encontro do Grupo de Pesquisa. Estão convidados 

acadêmicos(as) do Grupo de Pesquisa do Brasil e docentes da UMCE com projetos de Pesquisa sobre 

textualidades híbridas latino-americanas (ver chamada especial para inscrição). Os participantes do 

Encontro estão liberados de todo pago. Devem enviar a ficha correspondente  ao e-mail 

congresohumanidades.fac@umce.cl até o 15 de septembro de 2022. 

Comissão Organizadora 

Santiago do Chile, junho, 2022 
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