


A Associação Latino-Americana de População (ALAP) convoca seus membros, assim como pesquisadores, 

funcionários públicos, estudantes, membros de organizações civis e internacionais e, em geral, a todos os 

interessados nos estudos de população, a participar de seu VIII Congresso, cujo tema principal será “População e 

desenvolvimento sustentável: Políticas públicas e avanços na mensuração sociodemográfica”. O evento será 

realizado na Cidade de Puebla, capital do estado de mesmo nome, no México, de 23 a 26 de outubro de 2018. 

Sede : Universidad Iberoamericana   Puebla 

Tema principal 

O VIII Congresso da ALAP adotou como tema central “População e desenvolvimento sustentável: Políticas 

públicas e avanços na mensuração sociodemográfica” sensível à proximidade dos censos demográficos 

nacionais da rodada de 2020 e à necessidade de assegurar os dados oportunos e imprescindíveis para o 

monitoramento dos compromissos assumidos pelos países da região na Agenda de População e 

Desenvolvimento Regional (Consenso de Montevidéu) e Global (CIPD) e, em geral, na Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. Tais documentos internacionais, firmados respectivamente em 2013 e 2015, 

orientam em conjunto a construção de um vasto número de indicadores de seguimento de linhas de ação e de 

metas referentes à população e ao desenvolvimento com um enfoque de direitos humanos. Trata-se, portanto, 

de um conceito ampliado e multifacetado de desenvolvimento, que abrange o desenvolvimento social, 

econômico e ambiental de maneira sustentável, assegurando a multidimensionalidade da proteção da 

dignidade humana. 

A Demografia, enquanto disciplina, constitui uma ferramenta chave para governos, organizações da sociedade 

civil e organismos internacionais, dado que oferece conhecimentos específicos para o monitoramento e 

avaliação de programas e ações dirigidas a melhorar as condições de vida da população, tanto estruturais 

quanto conjunturais. A produção de dados fidedignos e oportunos, assim com sua análise rigorosa, são pilares 

fundamentais para garantir a qualidade dos estudos, o avanço científico e, principalmente, a produção de 

evidências sólidas para a tomada de decisões por parte dos gestores de políticas públicas. Dessa forma, o VIII 

Congresso ALAP propõe fortalecer o diálogo entre produtores de informação e acadêmicos com governos, 

organismos internacionais, organizações da sociedade civil e com o público em geral. 

Informação relativa ao Congresso:  http://www.alapop.org/alap/ 

http://www.alapop.org/alap/


Data limite para a recepção 

de resumos curtos e 

ampliados

5 MARÇO 2018 

 

PRORROGADO 

PARA 19 DE 

MARÇO 

Data limite para a
recepção de trabalhos

completos e para
inscrição com desconto 

31 JULHO

 2018

Disponibilização da

programação completa e

das oficinas na página do

Congresso

7 SET 

2018

Notificação sobre a 

aceitação de trabalhos 

para apresentação em 

sessões regulares ou 

sessões de pôsteres

   

4 MAIO 

2018

Início da inscrição com

desconto 

4 MAIO 

2018

Abertura da página web do
Congresso  para o envio de

resumos 

15 DEZ

2017

Datas importantes

Eixos temáticos

1.  Cidades e desenvolvimento territorial 

2.  Demografia dos povos indígenas e 

afrodescendentes 

3.  Demografia Histórica e História da Família 

4.  Família e nupcialidade 

5.  Formação e ensino de Demografia 

6.   Migração e mobilidade 

7.   População e direitos 

8.   População e envelhecimento 

9.   População e ambiente 

10. População e trabalho 

11. Projeções e produção de dados demográficos 

12. Saúde sexual e reprodutiva 

13. Velhas e novas enfermidades nos países ibero- 

americanos 

14. Vulnerabilidade social 

15.  Mortalidade 

16.  Fecundidade 

17. Outras questões emergentes da população



Normas para o envio de resumos, 

apresentações orais e pôsteres

Os interessados em enviar propostas para apresentação em sessões 

regulares deverão acessar o site do 

Congresso: http://registros.sociales.unam.mx/registroiis/index.php/sur 

vey/index/sid/721215/newtest/Y/lang/es-MX e enviar um resumo de 

no máximo 500 palavras e anexar um arquivo com o resumo ampliado 

(de 1500 palavras como máximo). Nesse resumo ampliado deve-se 

detalhar: objetivo, materiais e métodos, resultados e conclusões. Serão 

aceitos resumos em português, espanhol e inglês. 

Encoraja-se a apresentação de estudos que incluam dois ou mais 

países da região e que analisem situações de modo comparativo. Cada 

proposta enviada deverá explicitar o eixo temático baixo o qual se 

propõe incluir o trabalho, indicando em seguida uma segunda opção. 

Isso facilitará a atribuição e distribuição dos trabalhos nas diferentes 

sessões. Dever-se-á especificar, ainda assim, se deseja que a proposta 

seja considerada para apresentação oral somente, apresentação em 

pôster, ou apresentação oral e em pôster.  

Inscrição e pagamento de anuidade

Profissional sócio               
                                            
Profissional não sócio      
                                                  
Estudante sócio                 
                
Estudante não sócio 

De 04 de maio a 31 de 
julho de 2018

De 1º de agosto a 22 de 
outubro de 2018

No evento

120 dólares 

180 dólares 

60 dólares 

90 dólares 

 

150 dólares 

200 dólares 

75 dólares 

100 dólares

180 dólares 

250 dólares 

90 dólares 

125 dólares

@ALAP_LA @ALAPoblacion http://www.alapop.org/alap/

Para esclarecimentos sobre o VIII Congresso da ALAP, escreva para: 8CongresoALAP@gmail.com

Recorda-se aos membros da ALAP a importância de estar em dia com suas anuidades, requisito que será 

indispensável para participar do VIII Congresso. 

 

Para a regularização dos pagamentos como associado, consulte as instruções disponíveis em: 

http://www.alapop.org/alap/files/docs/asociados/Instructivo_accesoWEB_Socios.pdf 

 

Em caso de dúvida sobre pagamentos, escreva para: alap.finanzas@alapop.org 

 

Os valores das inscrições para participar do VIII Congresso da ALAP são: 

http://registros.sociales.unam.mx/registroiis/index.php/survey/index/sid/721215/newtest/Y/lang/es-MX
http://www.alapop.org/alap/files/docs/asociados/Instructivo_accesoWEB_Socios.pdf

