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VII SEMINÁRIO INTERNACIONAL AMÉRICA PLATINA (VII SIAP) 

III COLÓQUIO UNBRAL DE ESTUDOS FRONTEIRIÇOS (III CUEF) 

 
Porto Alegre - RS 

22 e 23 de outubro de 2018 

Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação - FABICO 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

 
Tema:  

“Migrações, Mediações e Fronteiras” 
 

Realização:  

Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico/UFRGS) 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação (PPGCOM/UFRGS) 

 
Organização: 

Unbral Fronteiras - Portal de Acesso Aberto das Universidades Brasileiras sobre 
Limites e Fronteiras (UFRGS) 

Programa de Extensão Em Dia com a Pesquisa (Fabico/UFRGS) 
 

 
Introdução 

 

O Seminário Internacional América Platina (SIAP) é um espaço de diálogo entre 

variados atores do conhecimento e busca refletir sobre a construção de relações 

fraternas entre as nações, seus povos e as pessoas que por elas se deslocam. A 

proposta parte da noção de espaço platino, entendido como “distintas realidades 

geográficas sobrepostas, sejam elas de manifestação mais físico-natural (Bacia do 

Rio de Prata, Pampa) ou humana (Conesul, Mercosul)” (Panitz, 2017). A dinâmica 

atual das relações entre nações e continentes evidencia a necessidade de se 

fortalecer o cidadão latino-americano e ampliar suas possibilidades de integração, 

de ampliar a reflexão acerca das realidades e do papel das instituições de ensino 

(especialmente públicas) buscando as transformações necessárias e a manutenção 

de iniciativas positivas (Dorfman; Muller, 2016).  

A Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) sediará em Porto Alegre, nos dias 22 e 23 de 

outubro de 2018, a sétima edição do Seminário Internacional América Platina (VII 

SIAP) e o III Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços (III CUEF), integrando os 
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participantes do Seminário e do Colóquio. A fim de proporcionar um ambiente de 

debate e reflexão acerca de fenômenos contemporâneos, o evento terá como tema 

“Migrações, Mediações e Fronteiras”, abrindo espaço para pesquisadores dedicados 

a esses assuntos.  

 

Programação geral: 

 
22\10\2018 (segunda-feira) 

Tarde 
15h - Credenciamento e recepção 
17h às 18h30min - III Colóquio Unbral de Estudos Fronteiriços (III CUEF) 
 
Noite 
19h às 21h - Conferência de abertura 
 
23\10\2018 (terça-feira) 

Manhã e tarde - Painéis temáticos 
 

Eixos temáticos: 

Abordagens territoriais 
Comunicação e Cultura 
Política e Economia 
Migrações e Mediações 

 
Noite 
18h - Lançamento de livros/Anuário Unbral das Fronteiras Brasileiras 2017 
Momento cultural  
Coquetel  
 
O evento terá início na tarde do dia 22 de outubro com o III CUEF, quando serão 
trazidos à discussão os resultados de 2017 e 2018 do Portal de Acesso Aberto das 
Universidades Brasileiras sobre Limites e Fronteiras. Aproveitando o encontro com 
experts brasileiros e estrangeiros, serão definidos novos rumos para o seguimento 

das pesquisas desenvolvidas no projeto. À noite, a Conferência abre oficialmente o 
VII SIAP com abordagem ampla acerca do tema: “Migrações, Mediações e 
Fronteiras”.  
 
No dia 23 de outubro, serão realizados dois painéis pela manhã e outros dois à 
tarde, com a participação de painelistas e um mediador. Terão a presença de 
representantes de Grupos de Pesquisa alinhados aos eixos temáticos: Abordagens 
territoriais, Comunicação e Cultura, Política e Economia, e Migrações e Mediações. 
O evento contará com anais de resumos, enviados para a sessão pôster.  
Em breve, mais detalhes sobre a programação. 
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Cronograma geral 

Envio do resumo para pôster: de 20 de julho a 31 de agosto de 2018 
Aceite: 17 de setembro de 2018 
Inscrições antecipadas e pagamento: de 06 de agosto a 19 de outubro 
Envio do pôster: de 17 de setembro a 07 de outubro de 2018 

 
Sobre o resumo para o pôster  

O formulário para envio do resumo do trabalho (a ser apresentado na modalidade 

pôster) deve ser acessado em www.siap2018.com 
O autor receberá o aceite por e-mail e deverá realizar a inscrição, bem como o 

pagamento da taxa, para validar o aceite.  

 

Painéis temáticos  

I - Abordagens Territoriais 
II - Comunicação e Cultura 
III - Migrações e Mediações 
IV - Política e Economia 
 
Comissão Organizadora 

Dra. Karla Maria Müller (coordenadora) 
Dra. Adriana Dorfman (vice-coordenadora) 
Dr. Tito Carlos Machado de Oliveira (vice-coordenador) 
 
 
 
 
 
 

http://www.siap2018.com/

