CONVOCATORIA DE SESIONES ESPECIALES
Se invita a quienes estén interesados en la organización de una sesión especial a
presentar su propuesta antes del 15 de diciembre de 2017 en un documento PDF a
través del correo electrónico
spa-braz-math-cadiz2018@uca.es.
Cada sesión se compondrá (típicamente) de ocho a diez charlas de treinta minutos
(incluido el tiempo para preguntas y comentarios).
La propuesta debe incluir al menos:
- Título y breve descripción de la sesión, con motivación de objetivos y estructura de la
misma.
- Datos completos de los organizadores (que deben ser uno o dos investigadores por
cada uno de los países organizadores) y una lista provisional de ponentes de la sesión;
a ser posible se ruega que se adjunte un (enlace a un) CV abreviado de organizadores y
ponentes. La participación de investigadores con relaciones académicas activas con
Brasil y España está especialmente recomendada por el Comité Científico.
- Título y duración de las comunicaciones de las que conste, y medios necesarios para
su realización.
Puesto que el número posible de Sesiones Especiales está limitado por la
disponibilidad de espacios la selección, a cargo del Comité Científico del Encuentro
Conjunto, tendrá especialmente en cuenta:
- La calidad científica, interés, interdisciplinariedad y actualidad del tema.
- El grado de internacionalización, tanto en los promotores como en los ponentes.
- La presencia (no solo testimonial) de mujeres y jóvenes.
En la medida de lo posible, el Comité Organizador pondrá a disposición de los
responsables de las Sesiones Especiales el espacio y los medios físicos necesarios para
su realización, aunque no se sufragarán los gastos de los participantes en las mismas.

CHAMADA PARA SESSÕES ESPECIAIS
Convida os interessados na organização de uma sessão especial para apresentar sua
proposta antes de 15 de dezembro de 2017 em um documento PDF, através do email
spa-braz-math-cadiz2018@uca.es.
Cada sessão será composto (normalmente) de oito a dez palestras de trinta minutos
(incluindo tempo para perguntas e comentários).
A proposta deve incluir pelo menos:
- Título e breve descrição da sessão, com metas, motivação e estrutura.
- Detalhes completos dos organizadores (que devem ser um ou dois pesquisadores
para cada um dos países organizadores) e uma lista provisória dos palestrantes para a
sessão; se possível anexar é um (link para um) CV abreviado organizadores e
palestrantes. Permitir a participação de pesquisadores com relações acadêmicas com o
Brasil e Espanha é especialmente recomendada pela Comissão científica.
- Título e duração das comunicações e meios para sua realização.
Como o número de sessões é limitado pela disponibilidade de espaços a seleção,
realizada pela Comissão Científico, especialmente tomará em consideração:
- A qualidade científica, o interesse, a interdisciplinaridade e a atualidade do tema.
- O grau de internacionalização, tanto os promotores e os palestrantes.
- La presença (relevante) de mulheres e jovens.
Na medida do possível, a Comissão Organizadora fornecerá responsável pelo espaço
de sessões especiais e o recursos necessários para sua realização. Mas os custos dos
participantes não serão pagos.

CALL FOR SPECIAL SESSIONS
Any person interested in organizing a special session is invited to present his/her
proposal before December 15, 2017, submitting a pdf file to the email address
spa-braz-math-cadiz2018@uca.es.
Each session will consists on 8/10 talks of 30 minutes (including questions and
comments).
Proposal should include at least:
- Title and short description of the session, with motivation, goals and structure of the
session.
- Complete data of the organizers (who should be one or two researchers from Spain
and Brazil), and a tentative list of speakers. Preferably, it should be included a (link to)
brief CV of organizers and speakers. Participation of researchers having active scientific
links with Brazil and Spain is specially recommended by the Scientific Committee.
- Title and length of the talks, and needed resources for the session.
Since the number of Special Sessions is subject to the disponibility of spaces the
selection, done by the Scientific Committee, will take into account:
- The scientific quality, interest, interdisciplinariety and topicality.
- The internationalization of organizers and speakers.
- The participation (not only nominal) of women and young people.
As far as possible, the Organizing Committee will provide the Special Sessions'
organizers with the spaces and resources needed. But no economical resources will be
provided.

