Congresso
Internacional
da Abralin

PERGUNTAS FREQUENTES
1 - Precisa ser associado para participar do evento?
Sim. Estrangeiros ou brasileiros que residem e trabalham fora do Brasil podem,
opcionalmente, participar mediante doação de R$ 300 ao Fundo Emergencial Covid19 para Povos Indígenas Brasileiros.

2 - Qual a anuidade precisa estar paga para submeter uma proposta?
A de 2021. Note que será preciso comprovar o pagamento da anuidade (ou,
opcionalmente, doação, no caso de residentes no exterior) de todos os pesquisadores
listados na proposta.

3 - Pode mandar mais de um trabalho?
Somente pode ser submetida uma proposta de cada atividade por associado.

4 - Qual a titulação para a submissão?
Não há restrição de titulação, desde que o proponente seja associado em dia.

5 - Posso ser coautor de quantos trabalhos?
Até 2 coautorias por associado.

6 - Posso enviar resumo?
Não. Para esta edição do evento, apenas receberemos trabalhos completos. Para
comunicação oral, o trabalho deve seguir o modelo em Word, disponível para
download em abral.in/template-pt. Para pôster, a única restrição é a duração do
vídeo: 5min. Há vários tutoriais na internet sobre como fazer uma apresentação de
pôster em vídeo. Use a sua criatividade!

7 - Quais os valores de inscrição?
R$ 275 para profissionais, R$ 125 para estudantes e R$ 50 para ouvintes.
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8 - A taxa de inscrição precisa ser paga por todos os autores e coautores?
Todos que desejarem receber certificado em seu nome precisam pagar a taxa de
inscrição do evento.

9 - Posso participar do evento como ouvinte?
O evento será transmitido ao vivo, de maneira aberta. Todos que desejarem receber
certificado em seu nome precisam pagar a taxa de inscrição do evento.

10 - Todos os trabalhos aceitos serão publicados?
Não necessariamente. Somente os trabalhos que forem aprovados pelo comitê
editorial da Cadernos de Linguística.

11 - Que medidas os organizadores estão tomando para tornar este evento igualitário
e inclusivo?
A Abralin busca igualdade e inclusão em todas as suas atividades. A fim de tomar
medidas adequadas para tornar o InterAb12 um evento igualitário e inclusivo, estamos
seguindo o guia REIL: https://genderinlinguistics.com/reil/.

12 - Existe um código de conduta para os participantes deste evento?
Sim. O código de conduta pode ser acessado aqui: abral.in/codigo-de-conduta.

13 - Tenho mais dúvidas; para onde as encaminho?
Para interab12@abralin.org
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