
A Associação Mundial de Pesquisa de Opinião Pública (WAPOR) convida você a

participar do X Congresso Latino-Americano a ser realizado na sede da Universidade de

Anahuac na cidade de Oaxaca, México, do 19 a 21 de abril de 2023, em Oaxaca de

Juárez, México.

Convidamos aos profissionais, especialistas e acadêmicos ligados ao estudo da opinião

pública das diversas áreas, como ciência política, comunicação, psicologia, sociologia ou

economia. O convite fica aberto a pesquisadores da região e de outras áreas do mundo.

O congresso visa receber contribuições sobre os desafios apresentados pela pesquisa e

análise da opinião pública em tempos da pandemia  COVID 19, as relações entre

comunicação e comportamento cidadão, a influência da mídia na construção da agenda

pública, o estudo de atitudes políticas cidadãs, dentre outros. Serão aceitos trabalhos

sobre temas clássicos da opinião pública, tais como:
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CHAMADACHAMADA
  X Congresso Latino-Americano WAPOR

"Opinião pública na América Latina em tempos de crise da
democracia"

Confiança, participação, cultura cívica e

política
 

Metodologias qualitativas (grupo focal,

entrevistas aprofundadas, estudos de caso,

estudos de painel, etc.)

Digitalização, novas fontes de informação e

Big Data
 

Patrimônio estatístico e confiabilidade da

informação pública

 Desenho de questionários, amostras, taxas

de resposta e não resposta
 Polarização

Pesquisa comparativa da opinião pública na

América Latina
 Populismo

Pesquisa emergente com novas tecnologias  Processos políticos e opinião pública 

Opinião pública na era do COVID 19  
Desafios e melhorias metodológicas

 

Opinião pública e gênero  Mídias sociais e opinião pública

Meio ambiente, sustentabilidade e mudanças

climáticas
 

Transparência e comunicação de dados de

pesquisa

Mídia, efeitos da mídia e notícias falsas  Estudos eleitorais e eleitorais
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Data final do recebimento das propostas: 29 de novembro de 2022

Notificação dos resultados: 9 de dezembro de 2022

Submissão dos trabalhos completos: 15 de fevereiro de 2023

Submissão de trabalhos ao Prêmio Edgardo Catterberg: 15 de janeiro de 2023

Inscrição antecipada com desconto: até 28 de fevereiro de 2023

Tipos de propostas:

1) Painéis: os interessados podem propor a realização de painéis. As propostas devem

incluir uma visão geral do tema (200 palavras no máximo), nome e informações de contato

dos palestrantes, títulos dos artigos a serem apresentados e um resumo de 200 palavras de

cada apresentação. Além disso, deve-se indicar quem atuará como coordenador do

painel. Será permitida uma mínima de 3 e no máximo 5 apresentações por painel.

Comprimento máximo da proposta: 1200 palavras

2) Artigos: os autores devem apresentar pesquisas originais. O resumo deve conter: título e

descrição geral do artigo. Esta descrição deve incluir: indicação do tópico, hipóteses ou

perguntas de pesquisa, metodologia utilizada e resultados. Informações completas de

contato dos autores devem ser incluídas.

Comprimento máximo: 300 palavras.

As propostas devem ser submetidas eletronicamente através da página do Congresso

https://www.waporlatinoamerica.org. Qualquer dúvida sobre isso pode ser enviada para o

seguinte e-mail: waporlatam@wapor.org.

Principais datas do congresso:

Idiomas:

Los idiomas oficiais do congresso serão espanhol e português.

Informações adicionais:

Qualquer dúvida sobre essa chamada, pode ser enviada para o seguinte e-mail:

waporlatam@wapor.org

Informações adicionais sobre o congresso (datas, local do congresso, custos de inscrição,

alternativas de hospedagem, possibilidades turísticas em Oaxaca, etc.) estarão disponíveis

em breve no site do congresso (https://www.waporlatinoamerica.org).
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