Normas para a apresentação de comunicações para o XII
Congresso da ADEH.
1. Aos autores interessados em apresentar propostas, solicita-se:
a) um resumo breve (150 palavras) e um resumo extenso (2 -4
páginas, que podem incluir tabelas, gráficos), ou também b) um
resumo breve (150 palavras) e um trabalho completo. As propostas
que se apresentem no XII Congresso da ADEH deverão ser redigidas
seguindo as normas de estilo da Revista de Demografía Histórica .
As propostas serão enviadas aos organizadores/as da linha
temática que cada autor escolha. Recomenda-se que os resumos
extensos ao organizador da linha temática sejam suficientemente
detalhados para ajudar compor as sessões de forma pertinente.
Desta forma, sugere-se que os resumos incluam uma descrição do
tema estudado, o enfoque teórico, os métodos, dados e resultados
esperados. Por outro lado, os autores podem também apresentar
trabalhos completos como já especificado anteriormente. No caso
de uma proposta ser aceita, o trabalho completo poderá ser enviado
até o 28 de junho de 2019. Todos os documentos estarão
disponíveis

em

pdf

na

página

web

do

Congresso

(www.adeh2019.com) para promover discussões proveitosas.
3. O autor ou autora que apresente uma proposta deverá
proporcionar nomes, sobrenomes, afiliação e endereço eletrônico
de todos os coautores de cada apresentação.
4. No caso em que se queira que uma proposta seja avaliada por
organizadores de mais de uma linha temática, deverá indicar-se o
número de preferência da primeira e segunda opção. Não se
permitirá o envio de propostas a mais de duas sessões diferentes.
No congresso da ADEH 2019, se permitirá só uma apresentação
como autor principal por pessoa. Porém é permitido participar como
coautor/a de outros trabalhos ou pôsteres.

5. No caso em que não se especifique a intenção de apresentar uma
proposta como pôster, fica ao critério dos organizadores de cada
sessão se uma proposta se aceita como comunicação ou pôster,
assim como também a rejeição de uma proposta.
Instruções para a apresentação de pôsteres

1. Os sócios da ADEH podem enviar resumos em forma de pôster
para que sejam avaliados. Todas as instruções anteriores para o
envio de propostas também se aplicam para à apresentação de um
pôster. Os autores/as que queiram enviar seus trabalhos para uma
sessão de pôster devem indica-lo na proposta.

