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Chamada para contribuições (Simpósio) 

Online Archaeology: 

Internet as a powerful tool for education and learning 

Arqueologia online: 

Internet como uma ferramenta poderosa para educação e aprendizado 

 

Temos o prazer de convidar pesquisadores e estudantes de arqueologia para enviarem 

contribuições no nosso simpósio no WAC-8, em Kyoto, Japão. 

Em diversos países o público em geral ainda não tem acesso livre ao conhecimento 

científico em linguagem leiga. Arqueologia, por exemplo, ainda é desconhecida, ou mal 

compreendida, pelo público em muitas partes do mundo. No entanto, é possível aplicar 

diferentes tipos de abordagens que tornam possível levar o conhecimento arqueológico às 

pessoas que usufruem da internet, especialmente entre pessoas que não sabem ou não 

reconhecem a importância do patrimônio arqueológico. 

A internet está desenvolvendo um papel significante nesta conjuntura e ajuda as pessoas 

a se comunicarem através de barreiras geográficas. Websites especializados, vídeos 

online, notícias locais e regionais, mapas interativos, e redes sociais são algumas das 

diferentes abordagens que vem sendo utilizadas para promover o conhecimento 



arqueológico através do mundo e para aumentar a sensibilidade do público em geral com 

relação à arqueologia e ao patrimônio cultural. 

Este simpósio irá discutir o uso da internet como uma ferramenta ponderosa para a 

transmissão do conhecimento arqueológico ao redor do mundo. Nós estamos em busca de 

contribuições que apresentem abordagens, métodos e técnicas atuais, assim como 

estudos de caso. 

A inscrição das contribuições dará início no dia 15 de Janeiro e serão encerradas no dia 30 

de Abril. Para mais informações sobre inscrições, acesse: http://wac8.org/call-for-

submissions/call-for-papers/ 

Estudantes e/ou indígenas poderão receber auxílio de viagem. Para mais informações, 

acesse: http://wac8.org/general-travel-information-3/support/ 

Para mais informações sobre o congresso em geral, acesse o site do evento: 

http://wac8.org/ 

 

Organizadores do simpósio: 

João Carlos Moreno de Sousa 

Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro / Brasil 

Kamani Perera 

Regional Centre for Strategic Studies / Sri Lanka 

 

Contato: 

jcmorenodesousa@gmail.com 
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