Chamada de Trabalhos
Call for Papers

Conferência Internacional:
Latin American Social Innovation Network

28-29 Setembro de 2017

Chamada de trabalhos
Esta chamada é destinada aos pesquisadores e profissionais para apresentação de resumos
(máximo de 800 palavras). Resumos estes a serem considerados como parte da primeira
conferência da Rede Latinoamericana de Inovação Social a ser realizada nos dias 28 e 29 de
setembro. Os resumos podem incluir: trabalhos de pesquisa, estudos de caso e/ou apresentações
baseadas em experiências adquiridas através da prática e tomada de decisão em inovação social
ou qualquer outra forma de proposta.
Os candidatos com propostas selecionadas serão convidados a participar numa das principais
sessões da conferência. Também serão convidados a contribuir para um livro da conferência.
Todos os outros candidatos terão a oportunidade de apresentar os seus trabalhos na forma de
uma sessão de cartazes. E todos os candidatos serão convidados a participar da Rede LASIN.

Tópicos de conferência
Os trabalhos devem refletir um dos tópicos abaixo:


Inovação social e ambiente: cidades inteligentes e “espaços verdes”



Inovação social e tecnologia



Inovação social e pessoas: coesão social, saúde, educação e emprego



Como a inovação social pode ser medida, ampliada, transferida ou sustentada?



Como as universidades poderiam apoiar o tema “Inovação Social”?

Comitê de conteúdo
O comitê do programa é composto por 13 membros, tendo 3 revisores líderes de 7 países. Os
nomes, instituições e países dos membros do comitê são os seguintes:


Carla Cipolla COPPE, University of Brazil (Brazil) – Revisor líder



Mark Majewsky Anderson Glasgow Caledonian University (Scotland) – Revisor líder



Cristian Figuera Arrau, Universidad de Desarrollo (Chile) – Revisor líder



Ana Lucia Perez Patiño, Universidad de Antioquia (Colombia)



Lautaro Guerra Genskowsky (Chile)



Sergio Puerta, University of Munster (Germany)



Cristina Beans, University of Alicante (Spain)



So Jung Rim, Social Innovation Exchange (UK)



Gina Bernal, Ilumno Network (Colombia)



Candida Borges, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Brazil)



Lautaro Guerra Genskowsky (Chile)



Adriana Angarita, Universidad del Istmo (Panama)



Justiniano Montenegro, Universidad Católica Santa María la Antigua (Panama)



Lina María Téllez Marmolejo, Fundación Universidad Area Andina (Colombia)

Partipação e apoio
Você poderá também contribuir com a Conferência:


Submetendo um artigo para a conferência;



Promovendo a Conferência;



Recomendando a Conferência para outros pesquisadores /professores e encorajando
eles a participarem ou submeterem um artigo;



Propondo organizações, colégios ou universidades como co-patrocinadores acadêmicos
ou científicos.

Datas


Dia 15 de julho de 2017: Deadline da submissão.



Dia 15 de agosto de 2017: Carta de aceite da submissão.



Dia 15 de setembro de 2017: Submissão da apresentação final.



Dia 28 de setembro de 2017: Início da conferência.



Dia 29 de setembro de 2017: Fim da conferência.



Dia 15 de março de 2017: Publicação dos anais da Conferência

Pr o c es s o d e r evis ão


Serão aceitos resumos de no máximo 800 palavras.



Cada resumo será revisado ao menos por três revisores, selecionados aleatoriamente
entre o comitê de conteúdo. Se necessário haverá segunda revisão .



Apresentações serão analisadas de acordo com o seguinte critério: originalidade,
inovação, relevância, adequação, relevância, qualidade e apresentação.



Cada submissão deve estar conectada com um dos grandes temas da conferência, ao
menos.



Cada contribuição deve ter um título.



Resumos devem ser em inglês, espanhol ou português. Nenhuma outra língua será
aceita.



Os resumos devem ter o nome do(s) autor(es) e seu(s) respectivo(s) contato(s).

Todos os trabalhos devem ser submetidos ao email do LASIN: lasin@lasin-eu.org
Maiores informações sobre o projeto LASIN em www.lasin-eu.org

