Chamada para artigos

Você terá que enviar a sua proposta on-line, pela internet, no endereço:
https://www.xcdsystem.com/velo-city2015
Você pode baixar o livreto com informações mais detalhadas (somente em inglês).
http://www.velo-city2015.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/CALL-FOR-PAPERS_EN_WEB.pdf

Visite a página Linha Editorial (em inglês) para saber quais abordagens transversais e
temas devem ser adotados no seu artigo.
http://www.velo-city2015.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/CALL-FOR-PAPERS_EN_WEB.pdf

Duas abordagens foram escolhidas como suporte e linha mestra das apresentações:
i) uso das bicicletas como ferramenta de transição,
ii) democratização dos espaços públicos como estratégia pró-bicicleta.
Os temas são quatro: resiliência, estilo de vida, serendipidade(*) e compartilhamento.
(*)capacidade de fazer descobertas importantes por acaso

No Guia do colaborador (em inglês) você encontra ajuda adicional.
http://www.velo-city2015.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/Contributors-guide.pdf

Quem pode contribuir com textos?
• Formuladores de políticas locais, nacionais e internacionais
• Técnicos das prefeituras
• Técnicos e operadores de transporte
• Universidades, institutos de pesquisa públicos e privados
• Consultores em transporte e meio ambiente
• Prestadores de serviços, departamentos de engenharia
• Desenvolvedores, urbanistas, engenheiros
• Profissionais de saúde e sociólogos
• Fabricantes de bicicleta, construtores de ciclovias, fabricantes e varejistas de
equipamentos de bicicleta
• Empresas de turismo e lazer
• Associações, ONGs, grupos de cicloativismo
• Jornalistas

5 BOAS RAZÕES PARA CONTRIBUIR no Velo-City 2015
#1 Divulgue e destaque sua ação e pesquisa
Quer dar maior visibilidade para sua ação e pesquisa?
Não perca esta oportunidade de mostrar sua ação a uma vasta audiência de
interessados especializados. Otimize sua exposição e obtenha publicidade de primeiro
nível no mundo da bicicleta.

#2 Compartilhe as melhores práticas a nível internacional
Quer discutir temas e trabalhar coletivamente com as pessoas ativamente envolvidas
no uso da bicicleta de todo o mundo?
Velo-City é uma oportunidade imperdível para compartilhar conhecimentos,
experiências e iniciativas com outros participantes internacionais.

#3 Expanda sua rede e/ou oportunidades de negócios
Quer expandir sua rede europeia e internacional com um público estratégico em
mobilidade ativa (ou seja, de bicicleta e a pé)?
Velo-City é uma oportunidade excepcional para construir novas relações profissionais
e incrementar sua imagem internacional. Ao contribuir, você coloca os holofotes sobre
você e sua ação, tornando mais fácil que outros interessados no assunto identifiquem
você.

#4 Seja parte ativa nas mudanças mundiais e no desenvolvimento do uso da bicicleta
Quer se envolver na busca de um mundo ideal para o uso da bicicleta?
Velo-City é o momento ideal para promover a bicicleta como uma forma desejada de
transporte e criar soluções em conjunto para um futuro melhor.

#5 Divirta-se! Misture negócios com prazer
Quer conhecer a sexta maior cidade da França e a quinta maior cidade amiga da
bicicleta do mundo, ao lado de Bordeaux?
Nantes é frequentemente listada pela imprensa internacional entre os destinos mais
desejados do mundo. Com a sua cultura de renome, arte e gastronomia, você terá
tanta coisa a fazer que será difícil escolher!

Instruções para envio e seleção dos textos
Procedimentos para envio
Você deve enviar sua proposta on-line, na plataforma internet anteriormente citada.
Algumas informações serão solicitadas por meio de formulário de fácil preenchimento:
•
•
•
•

seu registro para o evento, de acordo com a linha editorial
a escolha das abordagens e temas a que sua proposta será relacionada
o formato que você escolheu
resumo da sua contribuição

Seu artigo
Sua proposta deve oferecer soluções práticas relacionadas aos vários temas do uso da
bicicleta, e ser coerente com a linha editorial. O conteúdo das contribuições será
avaliado conforme sua relação com:
•
•
•

a visão geral da conferência: "Bicicletas: moldando o futuro"
as abordagens transversais
os temas

Colaboradores podem combinar várias abordagens e temas, ou - excepcionalmente proporem uma contribuição independente, que não reflita a linha editorial, se
acharem que o tópico é primordial.
Condições de apresentação e seleção
Os colaboradores são responsáveis por cobrir seus custos de inscrição, viagem e
hospedagem. No entanto, os colaboradores têm direito a uma tarifa especial para
inscrições antecipadas caso se inscrevam antes do prazo final em 15 mar 2015
Colaboradores que não se inscreverem antes de 15 de março de 2015 não farão parte
do programa Velo-City.
As colaborações serão revistas, avaliadas e selecionadas por um comitê de revisão e
seleção. A lista de selecionados será confirmada pela Comissão de Organização.
Para as colaborações não selecionadas não serão concedidas indenizações
compensatórias.

Os colaboradores selecionados autorizam Velo-City 2015 Nantes, França, e la Cité
Nantes Events Center a reutilizar e divulgar seu trabalho, em conformidade com a lei
de direitos autorais, após a conferência.
Seria preferível que as contribuições não tenham sido submetidas a ou publicadas por
outro evento público. No entanto, se for ocaso, por favor, especifique em qual evento.
O Comitê de Organização para o Velo-City 2015 Nantes, França, é a única entidade de
decisão para todas as questões relativas à conferência.

Qualquer dúvida entre em contato:
Zé Lobo
zelobo@ta.org.br

