CONVOCATÓRIA X CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA POLÍTICA
ALACIP
Monterrey, Nuevo León, México, de 31 de julho até 3 de agosto de
2019
“Nova configuração do poder e os desafios atuais da democracia na
América Latina”
SEDE: TECNOLÓGICO DE MONTERREY
A Associação Latino-Americana de Ciência Política (ALACIP), em
coordenação com a Associação Mexicana de Ciência Política (AMECIP) e
com o Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey
(ITESM), convoca a todos para o X Congresso Internacional de Ciência
Política, a ser realizado na Cidade de Monterrey, Nuevo León, México, nos
dias 31 de julho, 1, 2 e 3 de agosto de 2019.
Em meados da primeira década do Século XXI, a América Latina chegou a
ter 19 democracias; e nos encontrávamos no melhor momento da 3ª
Onda Democrática na região. Atualmente, contudo, só possuímos 15
democracias sobreviventes e a situação aparenta se deteriorar com os
recentes acontecimentos políticos no Brasil, no Peru e na Bolívia, o que
demonstra um cenário bastante difuso para a legitimidade e permanência
do próprio modelo democrático. Situação similar ocorre no que tange à
qualidade das democracias, as quais não se consolidaram com o passar
dos anos e, muito pelo contrário, assistiram a uma piora nítida em
indicadores relativos ao estado de direito, desigualdade e prestações de
contas. Por outro lado, a proeminência de governos à esquerda no
espectro ideológico (ainda que de diferentes índoles e matizes) aparenta
ter chegado ao fim, e assistimos à ascensão de novos presidentes de
direita ou extrema direita (Colômbia, Equador, Argentina, Chile) não
provenientes de partidos tradicionais, mas sim surgindo na qualidade de
outsiders, se erguendo como alternativas ao status quo dos sistemas
partidários. Adicionalmente, a presença de mulheres na presidência se
dilui, uma vez que nenhum país mais é presidido por uma. Todos esses
fatores anunciam uma nova configuração da política latino-americana
para a terceira década do presente século. Não obstante, a sequência de
eleições presidenciais contínuas ainda não se encerrou e assistiremos nos
anos seguintes novos atores e correlações de forças que podem seguir
nos surpreendendo tal como vem acontecendo no México e no Brasil.
Essa nova configuração das relações de poder na América Latina é um
desafio para as politólogas e politólogos dedicados a estudar a política
regional. O X Congresso Latino-Americano de Ciência Política convida a
reflexões não somente sobre as mudanças políticas atuais como também
sobre caraterísticas ainda permanentes tais como a violência, a

corrupção, o clientelismo, a falta de legitimidade dos atores políticos e a
insatisfação cidadã. Que novos atores emergem na região e no interior de
cada país latino-americano? Como o fim da bonança econômica afetou a
política e a sociedade no continente? Estas e muitas outras perguntas
abrem o panorama de análise e reflexão a se desenvolver durante os dias
do maior espaço de encontro da ciência política dedicada à América
Latina.

CRONOGRAMA
INÍCIO DE INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO DE RESUMOS: 15 DE OUTUBRO DE
2018
ENCERRAMENTO PARA SUBMISÃO DE RESUMOS: 15 DE JANEIRO DE 2019
NOTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS ACEITOS: 15 DE FEVEREIRO DE
2019
PAGAMENTO DA ANUALIDADE ALACIP E DA INSCRIÇÃO AO CONGRESSO:
15 DE OUTUBRO A 28 DE FEVEREIRO (EARLY CALL)
1 DE MARÇO A 30 DE ABRIL (PAGAMENTO REGULAR)
PUBLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR: 31 DE MAIO DE 2019
PRAZO FINAL PARA O ENVIO DOS TRABALHOS COMPLETOS: 30 DE JUNHO DE
2019
PUBLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL: 30 DE JUNHO 2019
ANUALIDADE DA MEMBRESIA ALACIP
MEMBRESIA ANUAL ALACIP: 50 USD
MEMBRESIA 3 ANOS ALACIP: 100 USD
MEMBRESIA ANUAL P/ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO: 25 USD
MEMBRESIA 3 ANOS P/ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO: 50 USD

I.

PRAZOS PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO (EARLY
BIRD): 15 DE OUTUBRO DE 2018 A 28 DE FEVEREIRO
DE 2019

PREÇO PROMOCIONAL DE INSCRIÇÃO P/APRESENTADOR DE
TRABALHO: $1200 MXN (65 USD)
PREÇO PROMOCIONAL DE INSCRIÇÃO P/ESTUDANTE
APRESENTADOR DE TRABALHO: $800 MXN (45 USD)
PREÇO PROMOCIONAL DE INSCRIÇÃO P/PÚBLICO OUVINTE: $500
MXN (25 USD)

II.

PRAZOS PARA O PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES REGULAR:
DESDE 1 DE MARÇO ATÉ 30 DE ABRIL DE 2019

INSCRIÇÃO DE APRESENTADOR DE TRABALHO: $1800 MXN (95 USD)
INSCRIÇÃO DE ESTUDANTE APRESENTADOR DE TRABALHO: $1000 MXN
(50 USD)
PÚBLICO OUVINTE: $800 MXN (40 USD)

III.

CUSTO DESDE 1 DE FEVEREIRO DE 2019 ATÉ O DIA DO
EVENTO (SÓ PARA O PÚBLICO OUVINTE)
PÚBLICO OUVINTE: $1200 MXN (65 USD)

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO
1. INDICAÇÕES GERAIS
Para participar no X Congresso Latino-Americano de Ciência Política, deve-se
seguir as regras da presente convocatória, e se registrar pessoalmente na
página do congresso: https://congresoalacip2019.amecip.com/. Não serão
aceitos trabalhos enviados por e-mail. Para consultas ou dúvidas enviar
mensagem a: raul.astorga@amecip.com & gemma.alvarado@amecip.com
Após ter efetuado seu registro e recebido a resposta afirmativa, tal como
estabelecido no cronograma, deve-se proceder com os pagamentos da
inscrição no congresso e da anualidade de membro da ALACIP. Ambos os
pagamentos são obrigatórios para participar no congresso, aparecer na
programação oficial e receber devidamente seu certificado.
2. REGISTRO NO CONGRESSO
Para se registrar é preciso ter seu usuário e senha ativos no sistema, pois a
partir deles poderão enviar seus resumos e se inscreverem.
I.
É importante definir claramente o tipo de participação, já que disto
dependerá o pagamento que você irá realizar posteriormente.
II.
Só poderá ser feito o registro como usuário dentro da categoria na qual
participará no congresso. Quem se registrar como apresentador regular
não poderá realizar outro registro com a categoria de estudante ou
público ouvinte. Quem pagar como público ouvinte, por sua vez, não terá
direito a apresentar trabalho.
III.
Qualquer problema com o usuário deverá ser reportado ao Suporte
Técnico: raul.astorga@amecip.com.
3. MESAS ESPECIAIS E CONFERÊNCIAS CENTRAIS
As mesas especiais e as conferências centrais do X Congresso serão propostas
pelo Comitê Organizador Local do Congresso.
4. IDIOMAS
Poderão ser enviados trabalhos em português, espanhol e inglês.
5. AREAS TEMÁTICAS
As áreas temáticas se encontram na página do congresso. A proposta de
trabalho deverá indicar a área temática a qual será dirigida. Cada proposta de
trabalho só poderá ser apresentada apenas dentro de uma área temática, e
aquelas que não façam esta indicação no momento do registro não serão
levadas em consideração. Somente o coordenador da área poderá decidir a
pertinência de mudar o trabalho para outra área temática.
Só poderão ser submetidos um máximo de 2 trabalhos por pessoa.

6. TRABALHOS EM COAUTORIA
Tanto autores como coautores deverão se registrar individualmente e pagar
pela inscrição. O número máximo de coautores por trabalho é três (3).
O registro dos coautores e sua inserção no trabalho são de sua
responsabilidade. Os coautores que não estejam registrados não aparecerão na
programação oficial e não terão direito ao certificado.
Não se expedirá certificado a quem não assista ao Congresso, nem será
contemplado reembolso algum de pagamento neste caso. Não se expedirá
certificado a coautores que não tiverem efetuado o registro.
O pagamento da inscrição é pessoal, não por trabalho. Os coautores deverão
também estar em dia com os pagamentos da anualidade ALACIP e da
inscrição.

7. GRUPOS DE PESQUISA DA ALACIP
Os grupos de pesquisa da ALACIP organizam seus próprios simpósios no
congresso. Cada simpósio será composto de até quatro painéis com cinco
participantes, mais uma reunião de trabalho e coordenação. Os membros dos
grupos de pesquisa da ALACIP podem apresentar seus trabalhos nos marcos
dos grupos. É recomendado entrar diretamente em contato com os
coordenadores para saberem mais informações sobre as atividades
programadas para o X Congresso.
É recomendado não repetir o trabalho apresentado ao grupo de pesquisa no
registro geral. Os trabalhos registrados duas vezes serão eliminados do
sistema.
8. FORMATO DOS RESUMOS:
Os resumos/abstracts terão extensão máxima de até 350 palavras, letra Times
New Roman tamanho 12, espaçamento 1.5 e parágrafo justificado. Deverão
conter título, objetivos, metodologia e os aspectos que serão desenvolvidos no
trabalho.
9. FORMATO E INDICAÇÕES GERAIS PARA OS TRABALHOS
É recomendado que sejam de uma extensão entre 15 e 25 páginas, incluindo
quadros, gráficos e referências bibliográficas.
A primeira página deverá conter o título do trabalho em letra maiúscula e
negrito (idêntico ao título do resumo aprovado); nome completo dos autores, a
instituição de pertinência e a área temática na qual se insere.
Antes do resumo deverá aparecer a seguinte lenda:
"Trabalho preparado para sua apresentação no X Congresso Latino-americano
de Ciência Política (ALACIP), organizado conjuntamente pela Associação Latinoamericana de Ciência Política, a Associação Mexicana de Ciência Política e o
Tecnológico de Monterrey, 31 de julho, 1, 2 e 3 de agosto 2019"

O conteúdo do trabalho deverá ser estruturado preferencialmente de forma a
apresentar congruência junto às informações correspondentes. Deverá conter
também conclusões/considerações finais e referências bibliográficas.

10. PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS ACEITOS
Data de publicação dos resumos aceitos: 15/02/2019
A publicação dos resumos aceitos será feita no website do congresso, também
estando disponível ao iniciar a sessão com seu usuário e com os autores sendo
devidamente notificados via correio eletrônico (e-mail).

11. ENVIO DE TRABALHOS COMPLETOS
Prazo final para envio de trabalhos completos: 15/05/2019
Após o aceite do resumo, os autores são responsáveis pelo envio do trabalho
completo, conforme as normas estabelecidas por esta convocatória e pela
página do congresso.
Os trabalhos enviados dentro do prazo estipulado estarão disponíveis na web
para os participantes do congresso e serão de acesso aberto. Os autores que
não desejarem a publicação aberta de seus trabalhos na web deverão se
manifestar expressamente por e-mail à Secretaria Administrativa da Alacip
(alacip@alacip.org) até um mês após a finalização do congresso.
Os autores que não enviarem seus trabalhos no prazo estipulado devem se
comprometer a distribui-los no painel ou simpósio em que participem.
12. POLÍTICA DE PUBLICAÇÃO
Os trabalhos completos enviados através do sistema serão publicados sob a
égide do ISSN dos Congressos da ALACIP; e os autores que não desejarem
publicar seus trabalhos poderão distribuí-los internamente dentro do grupo ou
no painel onde participem.
13. INFORMAÇÃO PARA REGISTRO DE RESUMOS
Todas as propostas de trabalho deverão ser feitas após o registro individual.
Durante o registro há que atender à:
a) Seleção do tipo de participação:
I.
Ponente (apresentador)
II.
Ponente estudante
III.
Ouvinte (público)
b) Para efeitos do X Congresso se consideram “ponentes” quem conte com
título universitário de graduação (incluindo mestrandos, doutorandos e
doutores) e “ponente estudante” os estudantes universitários na graduação.

14.

INFORMAÇÃO PARA ENVIO DE TRABALHOS.

A página do congresso tem sido habilitada para que os apresentadores façam o
upload dos seus resumos e dos trabalhos completos. No caso de trabalhos em
coautoria, o autor e cada coautor devem estar registrados previamente. O
autor principal envia o resumo e inserta aos coautores com seus respetivos
dados de usuário (que devem conhecer previamente). É importante que a
indicação dos coautores seja feita ao momento de registrar o resumo.
15. COMPOSIÇÃO DOS PAINÉIS REGULARES PARA APRESENTAÇÃO
DOS TRABALHOS
Os trabalhos do X Congresso serão apresentados oralmente em painéis
regulares integrados por até 5 apresentadores e um moderador que
coordenará a mesa, comentando os trabalhos e dirigindo a discussão. Terão
um tempo estipulado de 2 horas, incluindo 30 minutos para um debate final. O
tempo de cada apresentador será de até 15 minutos. Não serão admitidas
apresentações de trabalhos por pessoas que não sejam suas respectivas
autoras.
Poderão ser propostos painéis regulares de até 5 integrantes, um coordenador
e um comentador.
16. CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO
Os certificados dos apresentadores estarão disponíveis para quem tenha feito a
inscrição, assistido ao congresso e que tenha pago as taxas requeridas nos
prazos indicados.
Não serão emitidos certificados a apresentadores que não forem ao congresso,
nem será contemplado reembolso nestes casos.
Os certificados estarão disponíveis na área de usuário no transcurso em até 20
dias úteis após do congresso. Para acessar aos certificados deve-se estar
inscrito no sistema da página web.
17. ENVIO DE FATURAS
As faturas dos pagamentos do Congresso serão feitos da seguinte forma:
I.
A fatura da anualidade de membro ficará a cargo da ALACIP; e poderão
baixá-las diretamente pelo sistema Paypal ou solicitá-las por e-mail a
alacip@alacip.org.
II.
A fatura relativa à inscrição no Congresso ficará a cargo da AMECIP.
Nesse caso, será necessário enviar dados fiscais para Pamela Azpeitia
(pamela.azpeitia@amecip.com).

