
 

Crise sanitária, política e socioeconômica na América Latina e Caribe: 

contribuição dos estudos de população 

 

Valparaíso (Chile), de 06 a 09 de dezembro de 2022 

 

A Associação Latino-Americana de População (ALAP) convida seus sócios, assim como a 

pesquisadores, professores universitários, estudantes, funcionários públicos, membros de 

organizações civis nacionais e internacionais a participarem de seu X Congresso. 

 

Tema central 

“Crise sanitária, política e socioeconômica na América Latina e Caribe: contribuição dos estudos 

de população” é o tema selecionado pela ALAP para o seu próximo Congresso. Este tema é um convite 

à reflexão sobre os desafios que a região enfrenta. A pandemia de Covid-19 afetou os países em 

diferentes ritmos e níveis. Mas a crise política e socioeconómica já estava em curso, de maneira que a 

crise sanitária intensificou a deterioração das condições de vida.  

A pandemia de Covid-19 nos fez questionar os modelos de desenvolvimento econômico e de 

proteção social. Também evidenciou quão profunda pode ser a chamada crise do cuidado e a 

fragilidade da igualdade de gênero em momentos turbulentos. Adicionalmente, também nos mostrou 

a necessidade de proteger os direitos sexuais e reprodutivos em geral. Os avanços que experimentados 

nas últimas décadas em relação à educação das meninas, meninos, adolescentes e jovens, assim como 

em relação aos direitos dos migrantes, dos idosos, de populações vulneráveis, com deficiências ou 

comorbilidades, foram todos postos à prova. O impacto da pandemia a médio e longo prazo ainda 

demandará muitas pesquisas em todas essas frentes nos próximos anos. 

O momento atual mostra a nossas sociedades o valor do acesso a dados públicos, oportunos e 

de qualidade. É preciso que acadêmicos e cientistas estabeleçam melhor comunicação com os 

cidadãos, e que os gestores públicos pautem suas ações em evidências confiáveis. Precisamente, os 

estudiosos da população reúnem condições técnico-científicas para orientar possíveis soluções para a 

crise e os desafios presentes. 



 

Eixos temáticos gerais 

1. Cidades e Desenvolvimento Territorial 

2. Demografia dos Povos Indígenas e Afrodescendentes 

3. Demografia Histórica 

4. Ensino de Demografia 

5. Envelhecimento 

6. Família e Nupcialidade 

7. Migração e Mobilidade 

8. População e Direitos 

9. População e Meio Ambiente 

10. População e Trabalho 

11. Projeções e Produção de Dados Demográficos 

12. Saúde Sexual e Reprodutiva e Fecundidade 

13. Saúde e Mortalidade 

14. Vulnerabilidade Social 

15. Temas emergentes em população 

 

Datas importantes 

1º de janeiro de 2022 Abertura da página web do Congresso para o envio de resumos 
ampliados ou textos completos 

02 de maio de 2022 Data limite para o envio de resumos ampliados ou textos 
completos 

20 de junho de 2022 Notificação sobre a aceitação de trabalhos para serem 
apresentados em sessões regulares ou sessão de posters 

20 de junho de 2022 Início das inscrições com desconto  

03 de outubro de 2022 Data limite para o envio de trabalhos completos  

03 de outubro de 2022 Data limite para as inscrições com desconto  

1º de novembro de 2022 Programação completa do Congresso e minicursos na página web 

05-06 de dezembro de 2022 Atividades prévias ao evento e minicursos 

06-09 de dezembro de 2022 X Congresso ALAP 

 

Normas para o envio dos trabalhos 

Os interessados em enviar propostas para apresentar trabalhos no X Congresso ALAP deverão 

acessar o link: https://eventos.galoa.com.br/alap-2022/ , criar um perfil, clicar em “Envio de 

Trabalhos” e seguir as instruções. É necessário enviar um resumo curto de sua proposta de no máximo 

500 palavras e subir um arquivo com o resumo ampliado (até 4 páginas, letra Times New Roman 12, 

espaçamento 1,5, formato pdf) ou trabalho completo (até 20 páginas, letra Times New Roman 12, 

espaçamento 1,5, formato pdf). As avaliações das propostas serão totalmente cegas. Por favor, 

pedimos que não listem os nomes dos autores no arquivo pdf, nem façam qualquer menção no corpo 

do texto que permita a identificação da autoria.  

https://eventos.galoa.com.br/alap-2022/


 

Cada pessoa pode enviar no máximo 3 propostas como autor(a) ou coautor(a). Seja no resumo 

ampliado, seja no trabalho completo, deve-se detalhar objetivos, materiais e métodos, resultados e 

conclusões. As propostas podem ser redigidas em espanhol, português ou inglês. 

Valoriza-se a apresentação de estudos comparados considerando dois ou mais países da região. 

No momento do envio do trabalho, é necessário indicar se ele deve ser considerado somente para 

apresentação oral, somente para apresentação como poster, ou se pode ser avaliada considerando 

ambas as possibilidades. 

 

Custo da inscrição 

Categorias De 1º/06/2022 até 
30/09/2022  

De 1º/10/2022 até 
04/12/2022 

No evento 

Profissional sócio 450,00 reais  
(≅80 dólares) 

560,00 reais 
(≅100 dólares) 

670,00 reais 
(≅120 dólares) 

Profissional não 
sócio 

840,00 reais 

(≅150 dólares) 

1.000,00 reais 

(≅180 dólares) 

1120,00 reais 

(≅200 dólares) 

Estudantes sócio 225,00 reais 

(≅40 dólares) 

280,00 reais 

(≅50 dólares) 

335,00 reais 

(≅60 dólares) 

Estudante não sócio 420,00 reais 

(≅75 dólares) 

500,00 reais 

(≅90 dólares) 

560,00 reais 

(≅100 dólares) 
Nota: A conversão de dólares em reais tomou como base a cotação do Banco Central Brasileiro de 29 de 
novembro de 2021. 

 

Lembramos aos membros da associação que é indispensável estar em dia com os pagamentos 

de suas quotas anuais para ser reconhecido pelo sistema nas categorias “profissional sócio” e 

“estudante sócio”. 

 

Para mais informações sobre o X Congresso ALAP, consulte: https://eventos.galoa.com.br/alap-

2022 

Em caso de dúvidas ou sugestões, escreva para: alap.congreso2022@gmail.com  
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