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CUARTA CIRCULAR
Caros colegas,
Saudamos cordialmente, comunicando as últimas novidades sobre o IV CAP. A pandemia
COVID 19 representou e continua sendo um enorme desafio de saúde, social e econômico.
Embora aos poucos tenha dado lugar ao volta das atividades presenciais e as atividades
acadêmicas sejam retomadas, muitas incertezas ainda persistem para 2022,
principalmente diante do surgimento de novas variantes do vírus.
É por esta razão, que após várias avaliações e reflexões, a Comissão Organizadora
Internacional decidiu adiar o IV CAP até junho de 2023, buscando ter a maior participação
possível e realizar o congresso presencialmente.
Agradecemos infinitamente aos coordenadores e coordenadoras dos simpósios pelo
trabalho realizado até o momento, que sabemos não tem sido fácil, e àqueles que enviaram
suas propostas de papers e pôsteres, que mostram a grande atividade de pesquisa que
está acontecendo na região. Os resumos já recebidos serão avaliados e levados em
consideração para o congresso de 2023.Enquanto isso, a chamada de propostas de
trabalhos e pôsteres para os 17 simpósios do IV CAP, ficará aberta para todo o ano de
2022.
Além dos temas abordados desde a arqueologia, já observados em congressos anteriores
e que se mantêm para esta nova edição, é também incentivada a apresentação de
trabalhos orientados das várias disciplinas afins, do amplo quadro das ciências naturais.
ciências exatas, ciências sociais, ciências históricas, entre outras, que abordem questões
relacionadas, relevantes ou complementares à pesquisa arqueológica.

A inscrição e o pagamento da taxa de participação no congresso serão viabilizados uma
vez encerrado o prazo para recebimento de trabalhos e pôsteres. As opções de pagamento
tanto localmente quanto para participantes do exterior também serão comunicadas na
ocasião.
Comunicaremos qualquer novidade através das circulares, do nosso site e das redes
sociais do congresso.

Requisitos para envio de propostas de trabalhos e pôsteres
O resumo do trabalho a ser apresentado deve ser enviado em documento Word, atendendo
aos seguintes requisitos:
- Título do trabalho: indicar se é uma apresentação ou um pôster, em letras maiúsculas.
- Nomes completos dos autores em negrito. O e-mail, as informações institucionais e o país
de origem devem ser colocados em rodapé numerado.
- Texto: justificado de 200 a 500 palavras em que detalham os objetivos do trabalho e a
justificativa da escolha do tema, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5
- Três a cinco palavras-chave.
As propostas podem ser enviadas em espanhol ou português para o email indicado pela
coordenação de cada simpósio, com cópia para o email 4capparaguay2021@gmail.com.
No email, deverá ser indicado o número do simpósio ao qual se dirige a proposta.
Também será possível o envio das propostas através do formulário disponível no site do IV
CAP: https://www.4cap2021.com/simposios.
Estudantes universitários podem apresentar propostas de pôsteres, e no caso de
apresentações, devem fazê-lo em coautoria com profissionais.

