VIII Paleopathology Association meeting in South America
Paleopathology: Building connections

Brasil - São Paulo - 14-16 agosto 2019
PRIMEIRA CIRCULAR
Estimados colegas,

Temos o prazer de informar que já estão em curso os preparativos para o 8th
Paleopathology Association Meeting in South America - PAMinSA VIII (VIII Congresso da
Associação de Paleopatologia na América do Sul - PAMinSA VIII). Após 14 anos, o evento
volta ao Brasil e acontecerá de 14 a 16 de agosto de 2019 na cidade de São Paulo. A
Universidade de São Paulo - USP terá o prazer de sediar o evento.
Mais uma vez, a reunião vai nos trazer uma nova oportunidade para construção,
reconstrução e renovação de conexões entre profissionais e estudantes da América
Latina e de outros lugares em torno do nosso interesse comum: Paleopatologia.
As conexões serão a linha motriz e o tema articulador desta edição "Paleopatologia: Construindo conexões". Entendemos que a criação, fortalecimento e
redirecionamento de conexões entre diferentes disciplinas, abordagens, áreas de
pesquisa, métodos, teorias, profissionais e visões de mundo, produzem novas maneiras
de entender a realidade, maneiras que são mais diversas e mais complexas. O que
ganhamos com isso em uma conferência sobre paleopatologia? Vamos perguntar aos
mortos, porque eles provavelmente nos dirão, através de seus corpos, histórias ainda
mais interessantes.
Em breve publicaremos mais detalhes sobre os Comitês Organizadores e
Científicos, bem como sobre os temas sugeridos, palestrantes convidados, período de
inscrição, valores e outras informações sobre o evento. Desde já informamos que as
modalidades de apresentação contarão com as tradicionais mesas temáticas,
conferências e painéis, mas também estamos pensando em algumas novas formas de
comunicar nossas pesquisas e discutir nossos interesses comuns em torno da
paleopatologia. Nosso e-mail de contato está agora disponível: paminsa_viii@usp.br
para dúvidas, sugestões e informações. Em breve também estará ativo o site do evento.
Além das atividades do PAMinSA VIII, estamos preparando atividades précongresso. Estão sendo planejadas duas "viagens bioarqueológicas", alternativas, entre
10 e 12 de agosto, uma para visitar a Lapa do Santo, em Lagoa Santa, Minas Gerais e
outra para visitar os Sambaquis em Joinville, Santa Catarina. No dia 13 de agosto,
minicursos serão programados na Universidade de São Paulo (temas ainda em
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definição). O sítio arqueológico Lapa do Santo está situada no coração da área cárstica
de Lagoa Santa, região das pesquisas de Peter Lund, onde foram escavados esqueletos
datados em até 10.000 anos, incluindo o mais antigo caso de decapitação já registrado.
Os sambaquis de Joinville são verdadeiros gigantes monumentais de 12 metros de
altura e centenas de metros quadrados de área. Total e intencionalmente construídos
com conchas de moluscos e ossos de animais (especialmente peixes) são
impressionantes registros materiais de grupos humanos que ocuparam o litoral do
Brasil entre 7000 e 1000 anos AP e ali enterraram seus mortos.
Antes de nos despedirmos, queremos falar um pouco de São Paulo, a cidade que
receberá o PAMinSA em 2019. A maior metrópole brasileira, insanamente grande,
confuso e barulhenta, contemporânea e cosmopolita, oferece a seus visitantes muitas
opções de hospedagem, para todos os estilos e orçamentos, e uma experiência
gastronômica que atende a todos os gostos e opções gastronômicas, desde a alta
cozinha até o melhor "comfort food". Tradicional e pós-moderna ao mesmo tempo,
conectando passado e presente, inovação e permanência, pessoas de várias origens na
sua diversidade, São Paulo está em movimento 24 horas, 7 dias por semana e possui
inúmeras e diversas oportunidades e lugares para apreciar arte, música, arquitetura,
história, esportes, compras.
Esperamos por vocês em São Paulo, em agosto de 2019, para o PAMinSA VIII,
para que, conectados em nossa diversidade, possamos fazer desta oportunidade uma
experiência enriquecedora e renovadora para todos nós!

Cordialmente,

Comitê Organizador
Veronica Wesolowski
André Strauss
Rodrigo Elias de Oliveira

