XII CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL

“Arquivos e arquivistas na sociedade do conhecimento”
Universidade Nacional de Córdoba, Argentina
26 a 29 de setembro de 2017
Terceira circular
CHAMADO A APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS E PÔSTERES

A Associação Rede de Arquivistas Graduados de Córdoba e o Arquivo Geral e Histórico da
Universidade Nacional de Córdoba, organizadores da décima segunda edição do CAM sob otema
“Arquivos e arquivistas na sociedade do conhecimento”, convocam a:

Apresentação de propostas de trabalhos
As normas para a inscrição de trabalhos são:
•

Podem apresentar propostas de palestrae de pôsteres.

•

No momento de fazer o envio da proposta, assim como o resumo curto e o trabalho
completo, deverá selecionar a sessão temática ou encontro paralelo a qual deseja apresentar
o trabalho. Poderá selecionar uma segunda opção de sessão temática, com a finalidade de
facilitar a designação e distribuição dos trabalhos nas diferentes sessões.

•

Podem enviar até dois trabalhos e/ou pôsteres na qualidade de autor ou coautor.

•

Será admitido um máximo de dois autores por palestra e dois por pôster, sendo obrigatória a
presença de um deles para admitir a apresentação do trabalho no programa do evento.

•

Nenhuma pessoa poderá participar em mais de duas sessões regulares como autor, coautor,
organizador ou relator.

•

Os trabalhos deverão ser originais, inéditos e constituir um aporte significativo ao
crescimento da disciplina.

•

Serão aceitas propostas em espanhol e/ou português.

•

As palestras serão consideradas pela Comissão Acadêmica, que avaliará a qualidade

científica, precisão metodológica e adequação ao temário.
•

As propostas, pôsteres e trabalhos completos deverão ser enviados, via email, ao endereço:
xiicamacademica@gmail.com

Pautas para a elaboração de propostas, palestras epôsteres
•

A PROPOSTA será um texto de entre 2 e 3 páginas, que deverá conter título, nome do autor
ou autora, objetivo do trabalho, métodos, dados e resultados esperados. Será apresentado
em formato de texto WORD (Office 2007 em diante).

•

A PALESTRA será apresentada em formato de texto WORD (Office 2007 em diante), letra
Times New Roman 12 pt, com todas as margens de 2.5 centímetros e numeração da página
ao centro da parte inferior de cada folha, com uma extensão máxima de 15 páginas, a um
espaço e meio, incluindo texto, tabelas, gráficos, figuras, mapas, notas de pé de página e
referências bibliográficas.

Na primeira página, junto ao nome de cada autor ou autora, deverá ser incluído uma referência em
nota ao pé de página, indicando a instituição de adscrição e o email.
No início do texto será agregado um resumo curto, de até 300 palavras.
As citações e referências bibliográficas devem ser apresentadas sob as normas APA, em sua edição
vigente.
•

O PÔSTER será enviado ao Comitê Organizador em tamanho A4, em formato PDF.

Entendendo que o pôster deve ser uma representação visual do trabalho aceito, para sua
apresentação no CAM deverá cumprir os seguintes critérios:
Não exceder o tamanho 90 cm x 120 cm, com orientação vertical.
Na parte superior deve constar o título da apresentação e o nome do/dos autores.
Deve-se poder ler facilmente desde dois metros de distância.
É sugerido o uso de letras maiúsculas e minúsculas para o conteúdo geral já que o uso
exclusivo das maiúsculas dificulta a leitura.
Evitar utilizar uma mescla de tipos/estilos de letras.
O texto deve ser breve em todo o pôster.
A mensagem deve ser clara e compreensível sem necessidade de uma explicação oral.

Na medida do possível os resultados deverão ser apresentados em forma gráfica. Evitar o
uso de grandes tabelas com dados.
É sugerido o uso de fotos, símbolos e cores. Para propósitos de efeito visual, recomendase que os gráficos e as fotos não sejam inferiores ao tamanho de 12cm x 18cm.

Datas de envio de propostas, trabalhos completos e pôsteres
•

Apresentação de propostas: até 1 de março de 2017

•

O Comitê Acadêmico informará a aceitação ou não do trabalho em15 de abril de 2017

•

Apresentação de trabalhos completos: até 1 de julho de 2017

•

Apresentação de pôsteres: até 1 de agosto de 2017

Requisitos técnicos para a exposição
Os autores de palestras aceitas comunicarão, ao momento de enviar o texto completo, a
necessidade de meios eletrônicos para a exposição. Os autores de pôsteres deverão concorrer com
o trabalho em sua versão definitiva para expor e, se for de seu interesse, versões em papel tamanho
A4 para difundir.
As exposições de palestras não excederão os quinze (15) minutos, ficando outros cinco (5) minutos
para realizar e responder perguntas concretas, com a metodologia que se explique na sessão. Os
pôsteres serão expostos no lugar que será indicado oportunamente e os autores terão 10 minutos
para explicar.

Publicação
Todos os trabalhos e pôsteres aprovados serão publicados em formato digital.

Cursos complementários às atividades do XII CAM 2017
Acontecerá na terça-feira 26 de setembro na "CiudadUniversitaria", Córdoba:
•

Análise funcional das organizações: novos enfoques para novos desafios? ditado por Lluís Esteve Casellas i Serra.

•

Identificação de tipologia documental, ditado por Ana Célia Rodrigues.

•

Características dos papéis permanentes para conservação, ditado por Facundo Araujo.

A assistência a cada curso terá um custo a determinar e difundir nas próximas circulares e a inscrição
aos mesmos será registrada junto a inscrição ao XII CAM 2017.
A assistência às capacitações será acreditada pela certificação correspondente.

Representantes de países participantes no XII CAM 2017
Bolívia: LuisOportoOrdóñez
Brasil: Ana Célia Navarro de Andrade
Chile: Eugenio Bustos Ruiz
Paraguai: Celso González Cabrera
Uruguai: Eliseo Gabriel Queijo

Consultas:
Secretaria: xiicamsecretaria@gmail.com
Contato: www.xiicam.congresos.unc.edu.ar

Avalizam e Aderem ao XII CAM 2017

Hotel Anfitrión del XII CAM

