A SOCIEDAD MEXICANA DE ANÁLISIS DE LA CONDUCTA
E A UNIVERSIDADE VERACRUZANA
(Faculdade de Psicologia, Região Veracruz-Boca del Río,
Instituto de Psicologia e Educação & Centro de Estudios e
Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano)

CONVIDAM AO

XXVIII CONGRESO MEXICANO DE
ANÁLISIS DE LA CONDUCTA
A ser realizado de 22 a 26 de outubro de 2018, nas instalações da Unidad de
Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) da Universidade
Veracruzana Região Veracruz-Boca del Río.
Eixos temáticos: a) análise experimental do comportamento animal; b)
análise experimental do comportamento humano;
c)
análise
comportamental aplicado; e d) análise teórico-conceitual.
Modalidades de participação: a) apresentação livre; b) apresentação de
painéis; e c) simpósios.
Envio de propostas e inscrições: http://www.smac.org.mx
Diretrizes: Tanto para apresentações livres como para apresentações em
painéis, deverá ser enviado um resumo de 150 a 200 palavras (formato
Word). O título do trabalho (de até 15 palavras) deverá ser acompanhado
pelo nome dos autores (exatamente como queiram que conste nos
certificados) e suas respectivas filiações institucionais. O corpo do resumo
deverá descrever de forma concisa a justificativa, objetivo, método,
resultados e as conclusões do trabalho. Adicionalmente, deverão ser
incluídas cinco palavras-chave em ordem decrescente de importância. Cada
resumo deverá incluir os dados gerais do autor responsável pela
apresentação do trabalho: Nome completo, e-mail e telefone para contato.

Para a modalidade de simpósio deverá ser enviado um resumo geral
(de até 250 palavras), acompanhado dos resumos de cada um dos trabalhos
que farão parte do simpósio. Estes últimos deverão conter as mesmas
características dos resumos de apresentação livre ou painel. Cada simpósio
deverá ser composto de quatro trabalhos, ou três trabalhos com a
participação de um comentarista convidado pelo proponente do simpósio.
Os trabalhos na modalidade de apresentação livre serão agrupados de
acordo com a temática. Os painéis não poderão exceder o tamanho de 90 x
120 cm. Será obrigação do autor principal do painel estar presente para a
discussão do trabalho com os participantes do Congresso. A montagem e
exposição dos painéis só poderá ser realizada no espaço e dia assignados no
programa científico. As sessões na modalidade de simpósio terão uma
duração máxima de 90 minutos.
DATAS IMPORTANTES:
- Data limite para o recebimento de propostas: 15 de agosto de 2018.
- Envio de cartas de aceitação ou recusa: 17 de setembro de 2018.
- Data limite de inscrição dos autores para que suas propostas sejam
incluídas ao programa científico: 1 de outubro de 2018.
- Publicação do programa científico: 12 de outubro de 2018.

NOTAS:
- Data limite para inscrição (via internet): 19 de outubro de 2018.
- Os certificados de participação serão enviados por e-mail aos autores
responsáveis pelas apresentações.
- Recibos de pagamentos só serão expedidos no mês do pagamento.

CUSTOS
Inscrições ao Congresso (valores em pesos mexicanos) *
Até 30 de junho de
2018

De 1 de julho a 31
de agosto de 2018

A partir de 1 de
setembro

$700.00

$1,200.00

$2,200.00

$2,900.00

$3,500.00

$4,500.00

Graduação

$600.00

$900.00

$1,200.00

Pós-graduação

$750.00

$1,050.00

$1,500.00

Profissionais
Membros SMAC **
Não membros
Estudantes ***

* Para completar a inscrição ao Congresso será necessário entrar na página
http://www.smac.org.mx e preencher o formulário de inscrição (formato de registro). Os
participantes deverão anexar arquivo com a digitalização do comprovante de depósito. ** A
anualidade da Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta (SMAC) para 2018 é de $2,000.00
para profissionais e de $1,000.00 para estudantes (mais informações em http://www.smac.org.mx).
*** Será aplicado um desconto de 50% a estudantes (de graduação ou pós-graduação) membros da
Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta com a anualidade de 2018 paga. A filiação a
Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta e a inscrição ao Congresso deverão ser realizadas
mediante depósitos bancários e registros online independentes. Estudantes deverão anexar a
digitalização da credencial de estudante com vigência em 2018.

Minicursos (valores em pesos mexicanos) *
Contribuição
Profissionais
Membros SMAC
Não membros
Estudantes
Membros SMAC
Não membros
Comunidade da Universidade
Veracruzana

$ 600.00
$1,000.00
$300.00
$500.00
Sem custos

* Os minicursos ministrados por membros da SMAC se darão na Faculdade de Psicologia, Região
Veracruz-Boca del Río. Os minicursos ministrados pelos palestrantes magistrais convidados se
darão na USBI e serão gratuitos para participantes do congresso e membros da comunidade da
Universidade Veracruzana. Sem exceções, a lotação máxima será de 20 participantes por minicurso.
A isenção de pagamento aos minicursos para membros da comunidade da Universidade
Veracruzana se dará mediante identificação correspondente.

HOTEL SEDE:
Nome:
Endereço:

Rivoli Select Hotel
Av. Adolfo Ruiz Cortines No. 486,
Boca del Río, Veracruz. C. P. 94294.
Telefone:
01 800 627 70 33
Página web: www.hotelrivoli.com

Preços para inscritos ao congresso (em pesos mexicanos)
(Sujeito a disponibilidade, reserva antecipada)
Quarto simples ou duplo: $ 890.00 por diária.
Quarto triplo ou quádruplo: $ 1, 040.00 por diária.
Buffet de café da manhã: $175.00 por pessoa (07:00 a 12:00).
Buffet de almoço (culinária regional típica): $186.00 por pessoa (14:00 a 15:00).

Atenciosamente,
Xalapa, Veracruz, 15 de abril de 2018.

Dra. Rosalinda Arroyo
Secretária

Dr. Mario Serrano
Presidente

Dra. Varsovia Hernández
Tesoureira

