SEGUNDA CIRCULAR
VII Reunión de Teoría Arqueológica de América del Sur (TAAS)
San Felipe, 6-10 de Octubre del 2014
Sociedad Chilena de Arqueología
Departamento de Antropología, Universidad de Tarapacá
Departamento de Antropología, Universidad de Chile
Dirección Museológica, Universidad Austral de Chile
Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado
Grupo de Acción por una Arqueología Social (GRAPAS)

Estimadas e estimados colegas, através da presente circular informamos que o prazo de
envio de propostas de simpósio e comunicações para o VII TAAS, irá se estender até 15 de
novembro de 2013.
Recordamos que os eixos temáticos dos simpósios são os seguintes:
1.- Histórias Passadas e Presentes da Arqueologia Sul-americana
2.- Arqueologia Sul-americana e o Mundo Teórico Global
3.- Arqueologia Pública e Patrimônio
4.- Estado, Nação, Universidade e Arqueologia
5.- Arqueologia e Comunidades Indígenas
6.- Arqueologia frente ao Mercado e ao Desenvolvimento
7.- A Arqueologia vista por outras Disciplinas Sociais e Humanas.
As propostas de simpósio devem seguir as regras expressas na primeira circular:
- Ser submetido por dois (02) coordenadores
- Informar os possíveis comentaristas
- Apresentar previamente no mínimo três (03) comunicações já comprometidas.
- Os resumos para apresentar os simpósios, comunicações e palestras não devem superar
500 palavras
- Cada participante poderá apresentar um trabalho como autor principal e até dois (02)
trabalhos como coautor.
- Cada participante poderá participar como coordenador de apenas um (01) Simpósio.
- Todas as propostas de simpósios e palestras devem ser enviadas ao endereço de email:

TAAS2014Chile@gmail.com

Solicitamos aos potenciais coordenadores de simpósio que incluam em sua proposta de
simpósio as seguintes informações:
- Título do simpósio
- Possíveis Comentaristas
- Resumo do Simpósio
- Afiliação dos Coordenadores e dos comentaristas
- E-mails dos coordenadores e dos comentaristas
Solicitamos aos autores que incluam em suas propostas de simpósio a seguinte informação
- Resumo da comunicação
- Afiliação dos autores
- E-mails dos autores
- Palavras clave
A fim de facilitar a comunicação e difusão do TAAS, foi criado o site:

http://viitaas2014.weebly.com
No site é possível encontrar toda a informação a respeito do TAAS, bem como imagens da
região de San Felipe.
Aproveitamos a oportunidade para enviar algumas informações a respeito de alternativas de
alojamento e acesso a San Felipe, bem como das atividades que acontecerão paralelamente
ao VII TAAS.
Para fins de comparação, a relação entre o peso chileno e o dólar americano é de
aproximadamente 500 CLP = 1 USD.

ALOJAMENTOS:
San Felipe, conta com uma ampla gama de possibilidades de alojamento. Entre as mais
destacadas encontram-se (preços em peso chileno):
Termas de Jahuel
http://www.jahuel.cl
Localização: Jahuel s/n - San Felipe
Tel: (56 2) 24212400
Quarto simples $156.600.Habitación doble $206.300.Inclui café da manha, almoço e jantar (valores aproximados)

Hotel San Felipe El Real
http://hotelsanfelipereal.cl/hotel/
Localização: Merced n.782 ex-204
Tel: 2298414
Quarto Simples $35.000.Quarto Duplo $55.000.Quarto Casal $50.000.Valores aproximados.
Hostal Almendral
http://www.hostalalmendral.cl/3756.html
Localização: Almendral 3001
Tel: (034) 2536568
Quarto Simples $30.000.Quarto Duplo $35.000
Valores aproximados.
Hotel Reinares
http://hotelreinares.cl/
Localização: Calle Carlos Condell 75
Tel: (034) 2510359
Quarto Simples $18.000.Quarto Duplo $26.000
Inclui café da manhã
Valores aproximados.
Casa San Regis
http://casasanregis.cl/
Localização : La Chaparrina 761, San Esteban
Tel: (034) 2481052
Alojamiento Juan XXIII
localização: Cajales N° 54, San Felipe
Tel: (034) 2537980
Valor por pessoa de $12.000,
Inclui café da manhã
Centro de Recreación Las Calabazas
Dirección: Sector La Troya (a 10 minutos do Centro Almendral), San Felipe
Tel: (034) 2537980
Valor por pessoa de $7.000.

Hostal Santa María
http://www.hostalsantamaria.net/
Localização: Manuel Rodríguez N° 202, Santa María

Tel: (09)9915975

Hospedajes Viña Martel
http://www.mistelasalmendral.cl/
Localização: Camino a La Troya N° 300, San Felipe
Tel: (034) 2536734
Valor por pessoa $7.000.

ACESSOS:
Pode-se chegar a Santiago tanto pela tanto pela estrada Los Libertadores (Rota 57), como
pelo caminho formado pela estrada Panamericana (rota 5) e Rota 60. Em ambos os casos a
distancia é de 110 km.
Em Santiago se encontram várias empresas de aluguem de carro como Hertz, Budget,
Europcar, Alamo, Avis, entre outras.
Para quem não quer dirigir, pode-se chegar a San Felipe através das empresas de transporte
que servem estas rotas. Os ônibus saem da estação Central de Santiago, com valores de
aproximados de $5000 (ida e volta).
Como parte da organização do TAAS, se fará nos dois primeiros dois dias do evento em
horários pré determinados o transporte entre o Aeroporto de Santiago e San Felipe, e nos
últimos dias se fará o transporte entre San Felipe e o Aeroporto de Santiago.

ATIVIDADES PARALELAS:
A região de San Felipe conta com uma grande riqueza natural e cultural que inclui vinícolas
e diversos sítios arqueológicos. Ao mesmo de San Felipe se chega diretamente ao litoral
(cerca de 2 horas) entre Valparaiso/Viña del Mar e Quintero.
- Viña San Esteban e o Parque Arqueológico Paidahuen
http://www.insitu-travel.cl/parque/
- Aventura Rupestre
http://aventurarupestre.blogspot.com/

Santiago, outubro de 2013

