
RECOMENDAÇÕES COMUNICAÇÕES ESCRITAS

O  objetivo  das  comunicações  é  coletar  a  diversidade  de  pesquisas,  projetos  e

iniciativas desenvolvidas a nível nacional e internacional sobre a cultura do ciclismo e

que todo esse trabalho faz parte do fundo web documentário do Congresso para

que qualquer um possa acessar de forma simples e gratuita.

Todas as pessoas registadas têm a possibilidade de participar activamente do XV

Congresso Ibérico através de uma comunicação escrita,  mostrando a sociedade o

trabalho  que  estão  a  favor  das  culturas  ciclísticas  e  a  sua  contribuição  para  o

desenvolvimento sustentável.

Todas as comunicações aceitas serão publicadas em valenciaciutatamable.org, com

um número ISBN.  Somente as comunicações que foram apresentadas durante o

congresso serão publicadas.

CONTEÚDO E FORMATO

1.  As comunicações escritas devem ser originais  e não devem ser publicadas em

outros meios ou no processo de avaliação para esse fim.

2. Cada comunicação deve ser associada, pelo menos, a um dos eixos temáticos do

evento València Ciutat Amable.

• A cidade ao alcance de todos

• Em uma bicicleta, é mais frio

• Desafios de bicicleta

• Cidades compartilhadas
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3. As comunicações podem ser enviadas em espanhol e português. Também serão

aceitos em catalão, basco e galego, com tradução para espanhol para apresentação e

posterior publicação em ambas as línguas.

4.  As  comunicações  serão  enviadas  em formato  eletrônico  como documento  de

texto  (editável)  através  do  endereço  de  email:

comunicaciones@valenciaciutatamable.org

5. Cada comunicação terá um tamanho mínimo de 5 páginas e um máximo de 15,

e um tamanho máximo de 5 Mb.

6. Tipo: Arial 11 p. Espaçamento entre linhas: simples. Margens: maior 3,5; menor 3;

esquerda 3; direita 2.5. Alinhamento: justificado.

AUTORIDADE

1.  Cada comunicação terá um autor principal responsável por isso, que deve estar

cadastrado no XV Congresso Ibérico. Cada pessoa só pode enviar uma comunicação

escrita.

2. Existe a possibilidade de incluir outros autores e organizações, que aparecerão em

segundo plano e que não necessariamente devem ser registrados no XV Congresso

Ibérico.

METODOLOGIA E PRAZOS

1. Para enviar uma comunicação escrita ao XV Congresso Ibérico, é necessário enviar

um resumo antes de 31 de março de 2018 com um comprimento máximo de 300

palavras  através  do  formulário  disponível  no  site  da  València  Ciutat  Amable:

valenciaciutatamable. org Este extracto será revisado pela organização para aceitação.

2. A organização comunicará por email a aceitação ou negação da comunicação no

menor  tempo possível  e,  no máximo,  no prazo  de dez dias  a  partir  da  data de

encerramento da recepção.
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3. Nesta primeira fase, até a aceitação pela organização do resumo, não é necessário

estar cadastrado no congresso XV Congresso Ibérico.

4.  Uma vez  que  o  e-mail  de  aceitação  do  resumo foi  recebido,  a  comunicação

completa  será  enviada  para  o  endereço  de  email

comunicaciones@valenciaciutatamable.org.  Para  enviar  a  comunicação  escrita

completa, haverá um prazo até 19 de abril de 2018, Dia Mundial da Bicicleta.

5. Para que a comunicação seja publicada na web, é necessário estar corretamente

registrado no XV Congresso Ibérico.

A equipe de organização de València Ciutat Amable.
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