Chamada para Apresentação de Artigos
Conferência Mundial do ICSB2017
Pré-Conferência: 25-28 de junho de 2017

Conferência: 29 a 30 de junho e 1 de julho de 2017
www.icsb2017.org

Tema: Rumo a um novo mundo mobilizado pelo empreendedorismo e PMEs inovadoras
A 62ª Conferência Mundial do ICSB, a ser realizada em Buenos Aires, é uma importante oportunidade
de aprendizagem; um encontro onde a experiência e a pesquisa sobre empreendedorismo e inovação
no contexto das PMEs serão discutidas, trocadas e compartilhadas por acadêmicos e profissionais de
todo o mundo.
Buenos Aires é uma cidade cosmopolita de mais de 14 milhões de habitantes e recentemente foi
reconhecida pelo seu vibrante ecossistema empresarial. Portanto, constitui o local adequado para
iniciar este debate sobre os desafios e as oportunidades que o novo mundo abriria aos empresários e
às PMEs inovadoras.

Datas Importantes:
Prazo Final de inscrição pela Internet de Artigos, Workshops, Estudos de Caso
para Ensino e Experiências.
Prazo Final de inscrição para o Simpósio Doutoral

28 de fevereiro de
2017
7 de abril de 2017

Prazo Final para Notificação de Aceitação de Artigos, Workshops, Estudos de
Caso para Ensino e Experiências.

31 de março de 2017

Prazo Final de Inscrição para Autores

20 de abril de 2017

Submissão Final para os Anais

29 de maio de 2017

Datas das conferências
*Apresentações de autores em 29, 30 de junho e 1 de julho.

29-30 de junho e 1 de
julho de 2017

.

Temas de Interesse
Convidamos os autores a submeter resumos expandidos para avaliação pelo comitê
científico. Todos os artigos, oficinas e estudos de caso e experiências de ensino devem ser
submetidos através do sistema via internet no link: http://icsb.ungs.edu.ar/.
Cada submissão deve especificar um dos temas abaixo. As submissões finais devem se limitar a
resumos expandidos de cinco páginas. Este procedimento foi implementado para permitir aos
autores de trabalhos aceitos que procurem oportunidades de publicação em revistas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Desafios metodológicos e novos métodos de pesquisa aplicados para os casos de
PMEs e empreendedorismo.
Empreendorismo feminino.
Empreendorismo acadêmico, transferência de tecnologia e empreendorismo e PMEs
baseados em conhecimento.
PMEs e a administração das empresas familiares (marketing, inovação, finanças e
estratégia).
Perspectivas urbanas e regionais sobre PMEs e empreendorismo.
Educação empreendedora, aprendizagem e disseminação de conhecimento.
Inovação social, empreendorismo sustentável e social.
Finanças empresariais para PMEs novas e em crescimento.
Crescimento, desempenho e internacionalização de PMEs.
Empreendorismo e políticas para PMEs, Ecossistemas e Sistemas Nacionais de
Inovação.
Empreendorismo e PMEs nas regiões em desenvolvimento (com foco na América
Latina).
Intrapreneurship: Desenvolvendo inovação através dos gerentes.
Indústrias Criativas e PMEs.

Artigos (Resumos expandidos)
-

Os artigos devem ser inteiramente originais, inéditas e não devem estar submetidas a
outras avaliações simultâneas ou agendadas para apresentação em outros locais.
Os artigos devem estar digitados com espaço duplo e margens de uma polegada,
usando fonte Times Roman 12 e devem estar num arquivo único em PDF ou Microsoft
Word. Preferem-se propostas em arquivos PDF.
Os artigos não vão ser identificados, pois serão avaliadas pelo sistema blind review. Os
autores devem evitar revelar sua identificação no corpo do artigo. Artigos identificados
serão rejeitados automaticamente.
As propostas de resumos expandidos não deverão ultrapassar cinco páginas – excluindo
as referências e ilustrações.
A data de submissão de artigos (resumos expandidos) é 28 de fevereiro de 2017.
O resumo expandido deverá oferecer uma sinopse da tese central, metodologia,
conclusões, implicações para a teoria e/ou prática e como as descobertas poderiam ser

-

-

implementadas. Estimulamos o uso de técnicas qualitativas, quantitivas ou a
combinação dessas técnicas para abordar as questões de pesquisa de maneira
rigorosa.
A seleção para inclusão no programa de conferências será baseada na qualidade,
originalidade e relevância, conforme determinado pelo processo de análise.
As propostas aceitas serão publicadas nos Anais da Conferência Mundial ICSB 2017 com
referências em padrão ISBN. As exigências específicas de formatação acompanharão a
notificação de aceitação. Os autores das propostas aceitas terão oportunidade de
submeter um resumo expandido revisto antes da data final de submissão (29 de maio
de 2017).
Os autores que submetem artigos concordam que, se aceitos, pelo menos um autor (o
autor apresentador) se cadastrará, pagará e assistirá à conferência para apresentar o
artigo. A data final para inscrição dos autores é 20 de abril de 2017.

Workshops (Propostas)
Os workshops são definidos como sessões interativas concebidas e implementadas pelos
delegados que as propõem. O principal objetivo dos workshops é oferecer aos participantes
uma experiência de aprendizagem que vai impactar no seu desenvolvimento acadêmico,
profissional e/ou empresarial. Os workshops devem se referir a alguns dos temas de interesse
desta conferência ou, alternativamente, elas podem propor novos temas que sejam
diretamente associados aos temas desta Conferência.
Para serem selecionados, aqueles que estejam interessados em organizar a workshop devem
submeter uma proposta que será avaliada pelo Comitê Acadêmico.
-

As propostas devem estar digitadas em espaço duplo, com margens de uma polegada,
em Times Roman 12 e num arquivo único em PDF ou Microsoft Word. Preferem-se
arquivos PDF.
As propostas não devem ultrapassar cinco páginas e devem oferecer detalhes dos
objetivos, a relevância do workshop para a Conferência, conteúdos e estrutura, e a
cronologia e agenda do workshop.
A seleção para inclusão no programa da conferência deve ser baseada na qualidade,
originalidade e relevância, conforme determinado pelo processo de avaliação.
Aqueles que estejam submetendo propostas de workshops concordam que, caso
aceitas, pelo menos um dos autores (o autor apresentador) vai se inscrever, pagar e
assistir a conferência para coordenar a oficina. A data limite para a inscrição do autor
palestrante é 20 de abril de 2017.

Estudos de Caso para Ensino (Resumo Expandido)
Estudos de caso para ensino estimulam o desenvolvimento das habilidades de pensamento
crítico dos alunos em situações de empreendimento reais. Esse caminho é ideal para os autores
que estão envolvidos no ensino de estudos de caso, seja por escreverem sobre estudos de caso
ou por lecionarem um curso baseado inteiramente no estudo de casos.

-

-

-

As propostas devem ser inteiramente originais, inéditas e não devem estar sendo
consideradas paralelamente ou agendadas para apresentação em outros locais.
As propostas devem estar digitadas em espaço duplo com margens de uma polegada,
usando fonte Times Roman 12 e devem estar num arquivo único em PDF ou Microsoft
Word. Prefere-se que as propostas estejam em PDF.
As propostas serão analisadas pelo sistema blind review. Os autores devem evitar
revelar suas identidades ao longo do corpo do artigo. Fazer isso resultará em rejeição
automática.
As propostas de resumos expandidos não deverão exceder cinco páginas – excluindo
ilustrações e referências bibliográficas.
A data final para submeter os resumos expandidos é 28 de fevereiro de 2017.
Os casos podem se apoiar em fonte de informações primárias ou secundárias que
reflitam a situação de uma instituição real. A inscrição de estudos de caso deve ser
acompanhada por um comentário pedagógico. O caso e o comentário pedagógico
devem ser incluídos no mesmo arquivo em PDF ou Word que será anexado ao sistema
de inscrições pela internet.
A seleção para inclusão no programa de conferências será realizada com base na
qualidade, originalidade e relevância, conforme determinado pelo processo de análise.
Inscrições aceitas serão publicadas nos Anais da Conferência Mundial ICSB 2017 com
referências segundo padrões ISBN. Exigências de formatação específicas acompanharão
a notificação de aceitação. Os autores de inscrições aceitas terão oportunidade de
submeter um resumo expandido revisto antes da data final de inscrição (29 de maio de
2017).
Os autores que estejam inscrevendo artigos concordam que – se aceitos - pelo menos
um autor (o autor apresentador) se inscreverá, pagará e participará da conferência
para apresentar o artigo. A data limite para a inscrição do autor palestrante é 20 de
abril de 2017.

Experiências (Resumo Expandido)
Aqueles que estão ativamente envolvidos em conduzir práticas inovadoras na universidade ou
em nível das empresas ou aqueles que participam de boas práticas de assessoria empresarial
ou em assistência e desenvolvimento de PMEs, têm a oportunidade de apresentar e discutir
suas experiências num ambiente de mesa redonda.
-

-

As inscrições para essas oficinas sobre experiências não devem ultrapassar cinco páginas
– excluindo ilustrações e referências bibliográficas - e devem ser digitadas em espaço
duplo com margens de uma polegada, usando fonte Times Roman 12, devendo estar
num arquivo único em PDF ou Microsoft Word. Preferem-se as inscrições de arquivos
em PDF.
Os autores são estimulados a descrever o contexto geral em que sua experiência está
inserida, o público alvo principal, seus objetivos e atividades, os desafios principais
encontrados e os resultados principais obtidos. Importante: também devem apresentar
algumas lições chave derivadas dessas intervenções.

-

-

A seleção para inclusão no programa de conferências será realizada com base na
qualidade, originalidade e relevância, conforme determinado pelo processo de análise.
A data limite de inscrição é 28 de fevereiro de 2017.
As inscrições aceitas serão publicadas nos Anais da Conferência Mundial ICSB 2017 com
referências segundo padrões ISBN. Exigências de formatação específicas acompanharão
a notificação de aceitação. Os autores de inscrições aceitas terão oportunidade de
submeter um resumo extenso revisto antes da data final de inscrição (29 de maio de
2017).
Os autores que estejam submetendo artigos concordam que – se aceitos - pelo menos
um autor (o autor apresentador) se inscreverá, pagará e participará da conferência
para apresentar o artigo. A data limite para a inscrição do autor palestrante é 20 de
abril de 2017.

Seminário Doutoral (Resumo Expandido)
O Seminário Doutoral ostenta uma tradição de sucesso na Conferência Mundial ICSB. Ele
representa uma oportunidade para que os alunos de doutorado apresentem suas propostas de
tese e obtenham comentários úteis sobre como seu trabalho pode ser melhorado ou
desenvolvido, bem como oferece uma oportunidade para ter opiniões de acadêmicos
experientes.
A oficina também facilita a troca de experiências de pesquisa e novas ideias nos campos do
empreendorismo e das pequenas empresas. O Seminário Doutoral é um local de encontro
tanto para os pesquisadores novos como para os experientes de todo o mundo e é um lugar
ideal para formar redes. Incentivamos nossos alunos pesquisadores do globo todo a se
candidatar, mas particularmente aqueles que estejam em estágios mais avançados do processo
de pesquisas.
Diretrizes para a Submissão de Propostas para o Seminário Doutoral
-

-

-

Um grupo expressivo de até vinte alunos de Doutorado será selecionado para
participação no seminário. Os participantes deverão ser alunos de doutorado em tempo
integral que sejam acadêmicos emergentes e que pretendam seguir carreiras
acadêmicas em empreendorismo. O seminário destacará acadêmicos que lideram na
disciplina e focará tanto a pesquisa quanto questões pedagógicas relevantes para o
aluno que esteja se preparando para uma carreira de liderança teórica,
desenvolvimento curricular e avanço disciplinar.
As propostas devem ser digitadas em espaço duplo com margens de uma polegada,
usando fonte Times Roman 12. Prefere-se arquivo em PDF.
As submissões de resumos expandidos não devem ultrapassar cinco páginas – excluindo
ilustrações e referências.
Os autores são estimulados a especificar questões de pesquisa claramente bem como as
contribuições potenciais de pesquisa que antecipam. Eles também devem mostrar
descobertas e conclusões (se houver), demonstrando que a proposta é mais do que
apenas uma ideia para artigo que possa ser escrito futuramente.
A data final para se candidatar ao Seminário Doutoral é 7 de abril de 2017.

-

Os autores que estejam submetendo artigos devem concordar que, caso aceitos, pelo
menos um autor vai se inscrever, pagar e participar do Seminário Doutoral para
apresentar o artigo.

SUBMETA SUA PROPOSTA ONLINE AQUI

