
Conferencia Internacional da LALICS 2013
Sistemas Nacionais de Inovação e Políticas de C,T&I para um Desenvolvimento

Inclusivo e Sustentável

Rio de Janeiro, Brasil - 11 e 12 de Novembro, 2013

Organizadores
· LALICS – Rede Latino-americana de Economia dos Sistemas de Aprendizagem, Inovação e Construção de

Capacitações
· RedeSist, IE/UFRJ – Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais, Instituto de

Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
· Faculdade de Economia, Universidade Federal Fluminense

Chamada de Trabalhos
Convidamos todos a submeterem artigos completos e originais à Conferencia Internacional da LALICS 2013. Os
trabalhos deverão se inserir em um das oito áreas temáticas da conferência, indicadas abaixo. Especialmente bem
vindos são trabalhos que abordem um ou mais dos subitens relacionados a cada tema. Serão aceitos trabalhos nos
idiomas português, espanhol e inglês. Encorajamos, sobretudo, a submissão de trabalhos por parte de estudantes
de pós-graduação e jovens pesquisadores.

As submissões deverão ser feitas exclusivamente através da página do evento: www.redesist.ie.ufrj.br/lalics

A seleção dos trabalhos será baseada em um processo de revisão por pares vinculados à rede LALICS.

Para que seja aceita a submissão do trabalho é preciso que o autor esteja cadastrado na rede LALICS.Caso ainda
não seja cadastrado, acesse o link www.lalics.org e realize seu cadastro.

Datas
· Submissão de trabalhos completos até: 30 da agosto
· Comunicação dos resultados da avaliação dos trabalhos: 30 de Setembro
· Data limite para registro no evento: 1 de Outubro
· Conferência: 11 e 12 de Novembro

Contato
RedeSist (Instituto de Economia - UFRJ)
Campus Praia Vermelha
Av. Pasteur, 250, salas 104 e 107 - Urca
Rio de Janeiro - RJ
Brasil
Email: LALICS2013@redesist.ie.ufrj.br

Especificações do texto

· Arquivo em formato .doc ou .docx
· Máximo de 9 mil palavras
· Título, autores, resumo de até 200 palavras e palavras chave na primeira página
· Formatação: letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, recuo primeira linha 1,25,

margens de 2 cm.

http://www.redesist.ie.ufrj.br/lalics
http://www.lalics.org/
mailto:LALICS2013:@redesist.ie.ufrj.br


Áreas temáticas da Conferência

Tema 1:  Sistema de Inovação e Desenvolvimento na América Latina

· Teoria do Desenvolvimento e Teoria Econômica da Inovação
· Convergência do estruturalismo latino-americano e a abordagem de sistemas de inovação
· Relações macro - micro e o papel das políticas em períodos de crise
· Fragilidades dos SNIs na América Latina e Caribe

Tema 2:  A Inserção da América Latina e do Caribe na Economia Mundial

· SNI, especialização regressiva e mudança estrutural
· Internacionalização: o papel das multinacionais e a inserção externa das empresas nacionais
· Investimento estrangeiro, absorção de tecnologia e aprendizado
· Financeirização e SNI
· Regimes de propriedade intelectual

Tema 3: Sistema de Inovação e Inclusão Social

· SNI e desenvolvimento inclusivo na América Latina e Caribe
· Articulação entre políticas de inovação e políticas sociais
· SNI, relações de poder e desigualdade

Tema 4: SNI e Sustentabilidade Socioambiental

· Oportunidades e limites do surgimento de um paradigma verde
· Mudança tecnológica e crise socioambiental: o desenvolvimento tecnológico é uma resposta suficiente?
· Inovação e sustentabilidade: lições aprendidas na América Latina e Caribe

Tema 5: Referenciais analíticos e normativos adequados aos contextos da América Latina e Caribe

· Novos conceitos, metodologias e indicadores
· O papel do aprendizado, cópia, imitação, adaptação e assimilação
· O papel da cultura, a pluralidade étnica e os conhecimentos tradicionais

Tema 6: Políticas de CTI na América Latina e Caribe

· Avaliação e aprendizado das políticas de CTI
· Políticas de financiamento
· Espaços de cooperação na América Latina e Caribe (iniciativas e projetos em áreas estratégicas de CTI)

Tema 7: Sistema Nacional de Inovação e a Dimensão Territorial

· A articulação entre os níveis micro, meso e macro na formulação de políticas de inovação
· Sistemas e Arranjos Produtivos Locais e políticas de inovação
· Interação, cooperação, aprendizado e governança em processos de inovação no âmbito local
· SNI e desigualdade inter/intra territoriais

Tema 8: Educação, Capacitação e Aprendizado na América Latina e Caribe

· Criação e fortalecimento de capacidades para o conhecimento e inovação
· Treinamento e educação técnica para as atividades produtivas
· Critérios de avaliação acadêmica e promoção da inovação



A Conferência e a rede LALICS

A Conferencia Internacional da LALICS 2013, “Sistemas Nacionais de Inovação e Políticas de C,T&I para um
Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável”, será realizada entre os dias 11 e 12 de Novembro de 2013 na cidade
do Rio de Janeiro, Brasil. A Conferência tem como foco consolidar a rede de pesquisadores LALICS, parte da
rede global GLOBELICS, constituindo um espaço privilegiado para a discussão de temas relacionados aos
processos de aprendizado, inovação e construção de competências sob o ponto de vista dos países latino
americanos e caribenhos. Portanto, o público alvo é formado por pesquisadores, estudantes e outros especialistas
desta região que têm se debruçado sobre estas temáticas.

A  rede  LALICS  é  uma  rede  acadêmica  da  América  Latina  e  do  Caribe,  que  reúne  cientistas  e  pesquisadores
envolvidos com o estudo de processos de inovação e sua ligação com o desenvolvimento nacional / regional,
sistemas de inovação, processos de aprendizagem e capacitação nos países da região. Para mais detalhes, acesse
www.lalics.org.

LALICS é parte da rede global GLOBELICS é uma rede global de cientistas e pesquisadores constituída há 11
anos, que têm se debruçado sobre estes temas. Para mais detalhes, acesse www.globelics.org.

Ao mesmo tempo, sendo parte do GLOBELICS e conectando-se com suas redes regionais (AFRICALICS,
ASIALICS, CICALICS, INDIALICS, MEDALICS), pretende contribuir com o fluxo global de conhecimento,
acrescentando ao debate com as especificidades regionais e promovendo o avanço do conhecimento na área. A
rede busca tornar-se um lugar de referencia para a difusão do conhecimento, de atividades e de iniciativas
relacionadas ao âmbito local, regional e internacional.

O comitê científico do LALICS é integrado por sete membros, dos quais cinco são acadêmicos com larga
experiência no GLOBELICS e dois são estudantes de doutorado nomeados pelo grupo de estudantes pró-
LALICS. Em ordem alfabética os membros do comitê são:

· José Cassiolato
· Gabriela Dutrénit
· Jorge Katz
· Alejandro Lavopa
· José Miguel Natera
· Jorge Niosi
· Judith Sutz

Gabriela Dutrenit (México) foi designada como coordenadora da sede do LALICS, localizada na Universidad
Autónoma Metropolitana, na Cidade do México.

Equipe de Organizadores

Coordenação: Professor José Eduardo Cassiolato e Gabriela Dutrénit

Equipe Organizadora:
· Jorge Nogueira de Paiva Britto
· Marina Szapiro
· Maria Clara Couto Soares
· Marcelo Pessoa de Matos
· Ariela Diniz
· Cecília Tomasini
· Cristina Amorim
· Danilo Arruda

· Fabiane Moraes
· Flavio Peixoto
· João Marcos Hausmann Tavares
· Juan Manuel Corona
· Maria Gabriela Von Bochkor Podcameni
· Natalia Gras
· Patrick Fontaine
· Tatiane Moraes

http://www.lalics.org./
http://www.globelics.org./

