A Universidade de Las Tunas, instituição de ensino superior em Cuba, tem a honra de
convidar

pesquisadores,

acadêmicos,

empresários,

formuladores

de

políticas

governamentais e outros especialistas de todo o mundo para a Convenção Científica
Internacional e Expoferia Las Tunas 2019.
O principal objectivo deste encontro será promover o intercâmbio entre profissionais de
diferentes nações e áreas de conhecimento, compartilhar suas experiências e avanços
científicos, desde a formação de profissionais e o impacto das universidades nos processos
agroecológicos, econômicos, sociais e ambientais com lugar em cada contexto.
Os participantes terão a oportunidade de desfrutar de um enriquecedor debate na ordem
científica e acadêmica sobre temas de reconhecido interesse, que hoje fazem parte da
ordem social do ensino superior em todo o mundo. Este grande evento contará com
palestras ministradas por prestigiosos acadêmicos, pré-eventos, simpósios, visitas a lugares
históricos e atividades noturnas.
Como resultado da integração teremos os seguintes eventos:
 Ciências Social e Humanista
Academy e Sociedade.
Coordenador: alieskycg@ult.edu.cu
 Ciências Pedagógicas
Educação e Sociedade.
Coordenador: maryob@ult.edu.cu
Inovação Educacional - Século XXI.
Coordenador: robertofn@ult.edu.cu
 Ciências da Cultura Física e do Desporto
Evenhock.
Coordenador: mangel@ult.edu.cu
 Ciências Agrárias e Desenvolvimento Agrário e Rural
Para mais informações consulte o site http://edacunob.ult.edu.cu/

Comunidade e desenvolvimento rural.
Coordenador: gravedeperalta@ult.edu.cu
Agricultura e Desenvolvimento.
Coordenador: karelap@ult.edu.cu
 Ciências Técnicas e Informáticas
Integração de Ciências Técnicas.
Coordenador: alexyma@ult.edu.cu
 Ciências Econômicas e Empresariais
Ciências Econômicas e da administração pública e empresarial.
Coordenador: saadia@ult.edu.cu
Os trabalhos serão publicados no Volume IV da Coleção Ciência e Inovação Tecnológica. O
livro será co-editado com a revista Opuntia Brava e indexado nas seguintes bases de dados:
Scopus, EBSCO, DOAJ, MIAR, Fator Cite, Portal Portal do Latindex, REDIB, WorldCat,
Ingenta, COBISS, ResearchBib, ROAD, BASE, Toronto Biblioteca Pública. Universidade de
Oxford, SUNCAT, Discover, Universidade Queen Mary, notícias ibero-americanas e SJIF
Journal Rank.
Regras para submissão de artigos:
Título (capitalizados e justificados), autores (sem colocar o termo e à direita acompanhados
do seu email), resumo, palavras-chave e introdução (capitalizados apenas o termo e
justificado), desenvolvimento (não o termo está escrito, mas legendas que resumir as idéias
essenciais), conclusões e referências (capitalizados apenas o termo e justificado) e anexos
(se necessário).
Extensão: de 7 a 10 páginas (incluindo gráficos, tabelas, notas de rodapé, referências e
anexos). Dimensões da folha, com espaçamento simples entre linhas, 6,0 pontos entre
parágrafos, fonte tipo Arial, tamanho da fonte 12,0 e margens de 2,5 cm. O título não deve
exceder 20 palavras (espanhol e inglês). O resumo deve conter a síntese dos principais
resultados, métodos e conclusões, sem exceder 250 palavras (espanhol e inglês). Palavraschave: entre três e cinco (espanhol e inglês).
As notas estarão na parte inferior da página, em Arial 10.0 pontos. Devem ser apenas
explicativos ou explicativos e não indicar as fontes bibliográficas. Para citar, referenciar no
Para mais informações consulte o site http://edacunob.ult.edu.cu/

corpo do trabalho e preparar a lista de referências, deve-se utilizar o padrão APA6, por tanto,
apenas o supracitado e referenciado será incluído.
As ilustrações (mapas, gráficos, tabelas, gráficos e fotos) serão estritamente necessárias e
devem ser claras e concisas. Eles serão colocados no momento em que são mencionados
no texto não podendo exceder 12,5 cm de largura e 18,6 cm de comprimento.
Datas importantes para lembrar:
A apresentação dos trabalhos para avaliação será até o dia 29 de janeiro de 2019, a
notificação oficial de aceitação será de 15 e até 30 de março de 2019.
Quotas de inscrição:
Participantes cubanos: 200.00 CUP
Participantes estrangeiros e residentes temporários: 150,00 CUC
Acompanhantes de participantes estrangeiros: 100.00 CUC
Estudantes estrangeiros: 80.00 CUC
Blended (somente publicação) nacional 50.00 CUP
Contatos:
Reitor
MSc. Aurora del Carmen Ramos de las Heras rectora@ult.edu.cu
+53 31349205 / +53 52883738
Diretor Geral de Pesquisa e Pós-Graduação. Coordenador de eventos.
EPG. Maria Isabel Sosa Cervantes mariasc@ult.edu.cu
+53 31374532
Diretor de Relações Internacionais
Dr.C. María Gertrudis Batista Ortiz

driult@ult.edu.cu

+53 31374715
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