IX CONGRESSO DA ALAP - NOVA CONVOCATÓRIA
O papel dos estudos populacionais diante da pandemia de COVID-19 e o desafio da igualdade na América
Latina e Caribe

A Associação Latino-Americana de População (ALAP) convoca seus membros associados, além de
pesquisadores, funcionários públicos, estudantes, membros de organizações civis e internacionais e todos
os interessados em estudos populacionais, para participar de seu IX Congresso entre 9 de 11 de dezembro
de 2020, que se realizará em formato virtual.
Reformulação do Congresso
Após o VIII Congresso, realizado em Puebla em 2018, a ALAP decidiu realizar o IX Congresso em Valparaíso
em 2020. A organização do congresso já estava em andamento quando as condições para a realização de
um evento regional dessa magnitude foram fortemente desafiadas pela pandemia da COVID-19. Nesse
contexto, estamos fazendo uma nova chamada para anunciar a adaptação do IX Congresso ao modo virtual,
mantendo a organização existente e, ao mesmo tempo, incorporando novos trabalhos e formatos,
buscando incorporar as pesquisas mais recentes sobre a pandemia e seus impactos na região. A ALAP
buscará aproveitar ao máximo o potencial do formato virtual e espera encontrar pessoalmente toda a sua
comunidade no X Congresso, previsto para 2022.
Tema do congresso
Em fevereiro de 2020, a pandemia de COVID-19 chegou à América Latina e mudou a vida de todas as
populações da nossa região. Suas consequências ainda são incertas, mas, além do impacto na saúde e na
mortalidade, é razoável esperar impactos negativos em várias dimensões, devido às medidas adotadas
pelos governos para enfrentar o problema e à crise econômica prevista para o cenário futuro.
Esse contexto desafia a situação já preocupante em nossa região em termos de vulnerabilidade de diversos
setores e níveis de desigualdade social, como as ameaças com retrocessos no exercício de uma série de
direitos (reprodutivos, migratórios, de idosos) e nos níveis de igualdade de gênero. Além disso, o contexto
a partir de 2020 será de grandes dificuldades na implementação das operações de coleta de dados
necessárias para agir sobre essas realidades e seguir de perto compromissos como a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável e o Consenso de Montevidéu de 2013 sobre População e Desenvolvimento.
Destaca-se o caso do processo de implementação dos censos populacionais da rodada de 2020.

Nessas circunstâncias desfavoráveis em tantos sentidos, a comunidade da ALAP está em condições de fazer
uma contribuição relevante. Entre outras coisas, porque as ferramentas de nossa disciplina nos permitem
explicar o comportamento de uma pandemia, projetar suas tendências e estudar os efeitos que ela gera,
na conexão entre o biológico e o social. Os fatores-chave na evolução da pandemia e seus impactos na
população coincidem com grande parte dos tópicos de estudo aos quais dedicamos nossa pesquisa: a
estrutura etária da população, a relação entre gerações em termos de contato diário, as estratégias de
cuidado e arranjos domiciliares, fluxos de mobilidade, distribuição da população no território,
desigualdade, uso e produção de microdados.
As ênfases do congresso, centradas no desafio da igualdade no contexto da pandemia e da crise
subsequente, refletem o compromisso da ALAP e a dedicação contínua ao estudo dos determinantes e
consequências das transformações demográficas na América Latina e Caribe em cada momento histórico.
Nesse estágio específico, o IX Congresso da ALAP visa intervir no contexto da pandemia, consolidando sua
tradição de intercâmbio intergeracional entre pesquisadores, promovendo análises comparativas com
outras regiões e repensando o papel da disciplina nos próximos anos. Por esse motivo, estendemos nosso
convite regular a especialistas de outras latitudes, principalmente da África e da Ásia.
Fechas importantes
4 de setembro

Prazo final para envio de resumo expandido / trabalho completo

9 de outubro

Notificação de trabalhos aceitos

16 de outubro

Fim do prazo de inscrição com desconto

6 de novembro

Prazo final para envio da versão final dos trabalhos

27 de novembro

Prazo final para inscrição no congresso

7 - 8 de dezembro

Pré-eventos e cursos

9 - 11 de dezembro

IX Congresso da ALAP

Eixos temáticos
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●
●
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●

Cidades e distribuição territorial
Demografia histórica
Envelhecimento
Raça e Etnias
Fecundidade e saúde sexual e reprodutiva
Fontes de dados, produção e processamento
Meio ambiente
Migração e mobilidade
Mortalidade e saúde
Nupcialidade e família
População e Direitos

●
●
●
●
●

Projeções e estimativas de população
Trabalho
Vulnerabilidade social
Questões emergentes
Impactos da pandemia de COVID-19 na América Latina

Normas para o envio de trabalhos
Resumo expandido / trabalho completo
Trabalhos completos (de no máximo 20 páginas) ou um resumo expandido (de 4 páginas) poderão ser
enviados até 4 de setembro de 2020. Em ambos os casos, deverá ser apresentado o problema de pesquisa,
objetivos, material e métodos, resultados e conclusões. Cada autor pode apresentar no máximo três
trabalhos.
Os trabalhos registrados nas sessões regulares programadas antes da pandemia continuarão associados às
mesmas sessões regulares, e trabalhos que não foram registrados anteriormente serão aceitos, tanto nas
sessões planejadas anteriormente quanto no tema “Impactos da pandemia da COVID-19 na América
Latina”, incorporado nesta nova chamada. Neste último caso, os trabalhos podem ser designados para
sessões regulares ou convocados para participar de mesas redondas ou plenárias.
Versão final do trabalho
Aqueles que desejam enviar uma versão final do artigo podem fazê-lo até 6 de novembro de 2020. Embora
não seja um requisito obrigatório, é recomendável usar a versão mais atual do artigo para participar do
congresso e publicá-la em seus anais.
Inscrição (valores em dólares americanos)
Sócios em dia

Não sócios

Estudante

10

40

Profissional

20

60

Estudante

20

60

Profissional

40

120

Até o dia 16 de outubro

Até o dia 27 de dezembro

Para mais informações consulter www.congresosalap.com ou escreva para alap.congreso2020@gmail.com

