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VII Congresso Latinoamericano de WAPOR 

"Novas formas de participação política e de qualidade da 

democracia na América Latina" 

De 12 a 14 outubro 2016 - Monterrey, México 

Faculdade de Ciências Políticas e Administração Pública 

Universidade Autônoma de Nuevo León 

 

Chamada para apresentação de propostas 
 

A Associação Mundial para Pesquisas de Opinião Pública (World Association 

for Public Opinion Research, WAPOR) convida a participar do VII Congresso 

Latino-Americano de 12 a 14 de Outubro de 2016, a ser realizada em 

Monterrey, México, localizado na Faculdade de Ciências Políticas e 

Administração Pública da Universidade Autônoma de Nuevo León. 

 

São convidados a participar na reunião todos os profissionais e acadêmicos 

ligados ao estudo de opinião pública de diversas áreas, tais como a ciência 

política, comunicação, psicologia, sociologia e economia. O convite está 

igualmente aberto a todos os pesquisadores da região e de outras partes do 

mundo. 

 

O congresso espera receber contribuições sobre as novas formas de 

participação política que se estão abrindo nos países da América Latina 

(através da mídia social, participação direta, os observatórios cidadãos, etc.) 

e seu efeito sobre a participação democrática dos cidadãos, bem como a 

qualidade da própria democracia nos países latino-americanos. 
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No entanto, o Congresso também está aberto a contribuições sobre outras 

questões relacionadas com a opinião pública, como a relação entre 

comunicação e comportamento cidadão, a influência da mídia na construção 

da agenda pública ou o estudo de atitudes políticas de cidadãos. Por isso, os 

pesquisadores estão convocados a contribuir com ponências originais que 

incidem sobre estas questões e trabalhos sobre os temas clássicos da opinião 

pública, tais como: 

 

• A participação política. 

• Polarização. 

• Cultura cívica. 

• Teoria da opinião pública. 

• Confiança e capital social. 

• Processos políticos e opinião pública. 

• A espiral do silêncio. 

• Midía. 

• Participação e novas mídias. 

• Efeitos da mídia. 

• A fragmentação das audiências. 

• A pesquisa comparativa da opinião pública na América Latina. 

• Metodologias de pesquisa e experimental. 

• Os métodos qualitativos (focus groups, entrevistas, estudos de casos, 

estudos do painel, etc.). 

• Investigações novas com tecnologias emergentes. 

• Estudos da eleição. 

• Projeto de questionários, amostras e taxas de resposta e de não-resposta. 

• Patrimônio estatístico e fiabilidade da informação pública. 

• Transparência e comunicação dos dados da pesquisa. 
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Apresentação de propostas 

 

Dois tipos possíveis de propostas: 

 

1. Painéis: Os interessados podem propor a realizar painéis. As propostas 

devem incluir uma descrição geral do tópico (200 palavras, no máximo), 

nome e informações de contato dos membros do painel, títulos dos artigos 

que serão apresentados e um resumo de 200 palavras de cada apresentação. 

Além disso, indicar quem atuará como coordenador do painel. Um mínimo de 

3 e um máximo de 5 apresentações do painel serão permitidos. 

 

Extensão máxima das propostas: 1200 palavras 

 

2. Apresentações: Os autores devem apresentar uma pesquisa original. É 

necessário um resumo contendo os seguintes elementos: título e descrição 

geral do paper. Esta descrição deve incluir: abordagem ao tema, hipóteses ou 

questões de pesquisa, metodologia e resultados. Em uma página separada o 

autor deve enviar o título da pesquisa e a sua informação de contato. 

 

Extensão máxima: 300 palavras. 

 

Apresentação de propostas: 

 

As propostas devem ser apresentadas via eletrônica através do site do 

congresso (http://wapormty2016.uanl.mx). Qualquer dúvida sobre isso pode 

ser envieda ao seguinte e-mail: wapormty2016@uanl.mx e lacop@uanl.mx 

 

 

http://wapormty2016.uanl.mx/
mailto:wapormty2016@uanl.mx
mailto:lacop@uanl.mx


 

  
   

 

4 

 

 

 

 

 

Principais datas da conferência: 

 

Data-limite para a recepção das propostas: 29 de abril de 2016 

Notificação dos resultados: 3 de maio de 2016 

Envio de trabalhos completos: 15 de julho de 2016 

Envio de trabalhos ao prêmio Edgardo Catterberg: 15 de julho de 2016 
Desconto de inscrição antecipada: até 20 de agosto de 2016 

 

Línguas: 

 

As línguas oficiais da conferência são Espanhol e Português. 

Apresentações também serão aceitas em Inglês. Tradução simultânea será 

oferecida no painel inaugural. 

 

Informação adicional: 

 

Qualquer dúvida em relação a este aviso poderá ser enviada ao seguinte 

email: wapormty2016@uanl.mx e lacop@uanl.mx  

 

Você pode encontrar informações adicionais sobre a conferência (datas, local 
da conferência, taxas de inscrição, alternativas de alojamento, potencial 
turístico em Monterrey) no conferência site (http://wapormty2016.uanl.mx) 
e página do Facebook (https://www.facebook.com/wapormty2016). 

mailto:wapormty2016@uanl.mx
mailto:lacop@uanl.mx
http://wapormty2016.uanl.mx/
https://www.facebook.com/wapormty2016

