SAN JOSÉ – URUGUAY
11 – 14 OUTUBRO 2022

Segunda circular:
A comissão organizadora do CLASMAC tem o prazer de convidá-los a participar do
congresso a realizar-se no período de 11 a 14 de outubro de 2022 em San José, Uruguay.
Esta circular tem por objetivo fornecer informações relevantes para a apresentação dos
resumos de trabalhos originais relacionados com a área de arqueometria e ciência do
patrimônio segundo os distintos eixos temáticos.
Este encontro será a VII versão do CLA (Congresso Latino-Americano de Arqueometria) e a
VIII versão do LASMAC (Simpósio Latino-Americano sobre Métodos Físicos e Químicos em
Arqueologia, Arte e Conservação de Patrimônio Cultural) ocorridos previamente em
diferentes países Latino-americanos. Pela primeira vez ambos os congressos se unem e lhes
dão boas-vindas no Uruguay.

ÁREAS TEMÁTICAS
CA: Caracterização, análises de materiais, técnicas analíticas e arqueometria
Trabalhos relacionados a procedimentos, métodos e técnicas físicas, químicas, matemáticas,
biológicas, computacionais e de engenharia, entre outras disciplinas. Mediante as quais se
estudam as propriedades e características composicionais, morfológicas e funcionais entre
outras, dos materiais e objetos, assim como seu processo de fabricação.
CR: Conservação restauração e deterioração
Trabalhos relacionados a procedimentos, métodos e técnicas para proteger, conservar e
restaurar todo tipo de bem cultural, assim como identificar e deter os processos de desgaste
e danos dos materiais culturais por agentes naturais e antropogênicos.
DA: Datação
Trabalhos relacionados aos processos, métodos e técnicas aplicadas a datação de qualquer
material cultural.

MP: Métodos de prospecção
Trabalhos relacionados a procedimentos, métodos e técnicas físicas, matemáticas,
computacionais e de engenharia, entre outras disciplinas, aplicadas a exploração e
prospecção do patrimônio cultural.
NA: Novas aplicações de métodos e técnicas de análises
Trabalhos relacionados a novos métodos e técnicas de análises para o estudo de bens
culturais.
SP: Apropriação social do conhecimento
Trabalhos relacionados a socialização do conhecimento científico, projetos com participação das
comunidades cujos resultados são compartilhados e utilizados pelas mesmas.

INSCRICÕES
As inscrições deverão ser realizadas completando o formulário de inscrição disponível no site
web do congresso: https://cirat.uy

CUSTOS DAS INSCRIÇÕES:

Os custos das inscrições estão listados abaixo e poderão ser pagos a partir de março de 2022.
As informações sobre a forma se pagamento serão fornecidas em breve.

Março a Junho

Julho a outubro

Pesquisador com apresentação de
trabalho

50 *

70 *

Estudante com apresentação de
trabalho

30 *

40*

Participante sem apresentação de
trabalho

20*

30 *

*Valores em dólares americanos.

RESUMOS
Os requisitos mínimos para o envio dos resumos serão: Título em negrito, autores (nome
e sobrenome) e correio eletrônico, Instituição. A estrutura do resume deve conter: problema,
metodologia e resultados e não deve ultrapassar 500 palavras, letra Arial tamanho 12,
espaçamento 1,5. O resumo deve ser enviado através da página web do congresso
posteriormente a inscrição dos autores. A data limite de recepção dos resumos dos trabalhos
será até o dia 30 de Maio de 2022.
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Saudações
Comissão organizadora.
Para mais informações consultar a página web: https://cirat.uy/

