PRIMEIRA CIRCULAR
Vitória, 25 de março de 2019
Com prazer a Comissão Organizadora do II Encontro Capixaba de Arqueologia - II
ENCA informa que o evento ocorrerá entre os dias 13 a 15 de agosto de 2019 no
Auditório Prof. Décio Neves da Cunha (Auditório do IC-2 do CCHN), Universidade
Federal do Espirito Santo - UFES, Campus de Goiabeiras, Vitória – ES.
Essa segunda edição contará com palestras e mesas redondas e aceitará trabalhos em
Arqueologia e áreas afins, sobre pesquisas concluídas ou em andamento, nas
modalidades de Comunicações Avulsas.
O II ENCA se firma como evento pela necessidade da sociedade capixaba preservar
seus bens arqueológicos, dar visibilidade às pesquisas arqueológicas realizadas no
Espirito Santo e promover ativamente a educação patrimonial material e imaterial.
Ressalte-se o resultado positivo da primeira edição do evento pelo debate com
renomados pesquisadores da Arqueologia brasileira e capixaba, o que possibilitou
contato maior entre a realidade local e a do país.
Com a temática “A expansão urbana e industrial brasileira nos últimos anos e o
impacto ao patrimônio cultural”, esperamos lançar luz sobre o impacto das catástrofes
ocorridas sobre o Rio Doce em Mariana-MG, a destruição das coleções do Museu
Nacional no Rio de Janeiro-RJ e o desastre de Brumadinho-MG, além de outras
negligências e prejuízos ao patrimônio étnico-cultural e ambiental brasileiro.
Futuras circulares definirão critérios de envio de propostas de apresentação de
comunicações que disporão do tempo de 15 minutos, com 5 minutos adicionais para
debate.
Para maiores esclarecimentos favor entrar em contato com a Comissão Organizadora:
Luiz Cláudio M Ribeiro (LACES-UFES/IPAE); Henrique Antônio Valadares Costa (IPAE);
Rafael Borges Deminicis (IPHAN-ES); Dionne Miranda Azevedo Erler (IPAE), Igor da
Silva Erler (UFES/IPAE); Paulo Vinícius Bonfim (IPAE); Diovani Favoreto (Empório
Capixaba); Ananda de Souza Cardozo (IPAE) e Lorena Orletti Del Rey (IPAE).

Agradecemos a atenção e contamos com a presença de todos.

COMISSÃO ORGANIZADORA

encaorganizacao@gmail.com
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