Caros (as) colegas,
Informamos que o Comitê Científico finalizou a seleção dos 63 simpósios que serão
apresentados no Congresso AHILA de 2020 em Paris. A lista destes simpósios será comunicada
na sequência desta mensagem.
Esta segunda carta circular é dirigida aos colegas que desejam participar das atividades
científica do Congresso AHILA bem como aos coordenadores de simpósios.
1o. Chamada para comunicações
Desde o presente momento até o dia 3 de setembro de 2019, convidamos a todos para efetuar
o envio de propostas de comunicação ao(s) simposio(s) que lhes interesse.
Normas de envio de propostas :






Consultar a página web do Congresso : https://ahila2020.sciencesconf.org/
Acessar a lista e selecionar o(s) simpósio(s) de interesse
Criar uma conta para efetuar sua proposta de comunicação
Sua proposta de comunicação não deve conter mais de 200 palavras e deve ser
acompanhada de seu Curriculum Vitae (1 página no máximo)
Atenção : se o pesquisador pretende participar de diferentes simpósios, deverá enviar
propostas distintas a cada um dos simpósios.

As candidaturas serão admitidas até o dia 3 de setembro de 2019 (às 19 :00 horário de Paris)
Finalizado o prazo, os coordenadores de cada simpósio avaliarão as propostas recebidas. A
lista das propostas selecionadas será transmitida pelo site do Congresso em 15 de novembro
de 2019.
2o. Caldendário dos coordenadores de simpósios
Entre o dia 15 de abril e 3 de setembro de 2019, os coordenadores de simpósio serão informados
via e-mail de cada proposta enviada ao site do Congresso e que tenha relação com o simpósio
de sua responsabilidade.
Entre o dia 3 de setembro e 15 de novembro de 2019, os coordenadores serão responsáveis por
estabelecer a lista definitiva das comunicações a serem apresentadas em seus respectivos
simpósios. Recomendamos que o processo de seleção procure contemplar a diversidade de
estudos de caso.

Até a data limite do dia 15 de novembro de 2019, deverá ser comunicada ao site a versão
definitiva das comunicações que formarão a proposta de simpósio.
Esta versão definitiva do simpósio deve respeitar o seguintes critérios :




Título e resumo do simpósio em espanhol ou português
Nome e afiliação acadêmica dos coordenadores (as)
Autores, afiliações, títulos e resumos das comunicações, em espanhol ou português

São propostos dois formatos de simposio : de uma ou de, no máximo, duas sessões. Cada
sessão será de 3 horas e meia, dentro dos seguintes horários : manhã (9h30-13h) ; tarde
(14h30-18h). Não deverá haver menos de 5 comunicações nem mais de 12 em cada simpósio.
Anteção : Recordamos a todos que para participar do Congresso, deverá ser feita a devida
inscrição a partir de 1o de julho de 2019 (todas as informações e tarifas constam da primeira
circular que se encontra na página web do Congresso
https://ahila2020.sciencesconf.org/resource/page/id/6
Além disso, os coordenadores de simpósio que ainda não o fizeram, devem se associar à
AHILA.
Agradecemos desde já seu interesse por este evento, esperamos recebê-los em Paris em
setembro de 2020.

