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1. DESCRIÇÃO DO SEMINÁRIO
O Seminário internacional economia e política da cultura e indústrias criativas
é promovido pelo Observatório do Itaú Cultural em parceria com a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O evento acontecerá entre
6 e 8 de outubro de 2021, virtualmente, e será composto de conferências,
workshops, painéis e apresentações de trabalhos. O seminário integra a celebração
do Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável,
declarado pela ONU na 74ª Assembleia geral das Nações Unidas.
Com a programação do seminário, o IC e a UFRGS promoverão mesas para que
estudiosos e pesquisadores apresentem seus trabalhos. Serão aceitos projetos
que abordem os seguintes eixos temáticos: Estudos setoriais, mercados e
modelos de negócio da cultura; Indústrias culturais e criativas e o seu papel
na promoção do desenvolvimento sustentável; e Políticas públicas e
financiamento da cultura e das indústrias criativas.

2. INFORMAÇÕES GERAIS
2.1. Público-alvo: mestrandos, mestres, doutorandos, doutores, pós-doutorandos
e pós-doutores.
2.2. Número de trabalhos selecionados: até 48 trabalhos, sendo até 16 para
cada área temática (AT). Serão reservadas 15 vagas para cotas de ação
afirmativa, as quais serão distribuídas igualmente nas AT. As ações afirmativas
incluem as categorias de autodeclarados negros, indígenas residentes no
Brasil, pessoas com deficiência, pessoas com visto humanitário/refugiados e
pessoas travestis, transexuais ou transgêneros.
2.3. Inscrições: das 10 horas do dia 23 de julho de 2021 às 18h do dia 23 de
agosto de 2021
O Itaú Cultural e a UFRGS não se responsabilizam por inscrições que não
sejam concluídas nas últimas horas do dia 23 de agosto de 2021 em razão
de congestionamento do sistema, bem como por outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
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As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, mediante
preenchimento de formulário disponível em itaucultural.org.br.
Só será aceita uma inscrição por CPF.
2.4. A lista de selecionados será divulgada no site do Itaú Cultural no dia 14 de
setembro de 2021.
O Itaú Cultural e a UFRGS se reservam o direito de alterar essa data a seu
exclusivo critério.

3. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
3.1. Quem pode se inscrever? Os trabalhos propostos poderão ser enviados
por graduados em qualquer área de conhecimento, mestrandos, mestres,
doutorandos, doutores, pós-doutorandos e pós-doutores.
3.2. Quais trabalhos poderão ser inscritos?
Somente serão aceitos trabalhos relacionados às seguintes áreas temáticas (AT):
3.2.1. AT1 – Estudos setoriais, mercados e modelos de negócio
da cultura
Os trabalhos deste eixo podem envolver reflexões acerca de padrões de
consumo, organização da produção, inovação tecnológica e propriedade
intelectual. Incluem-se aqui estudos sobre padrões setoriais que
condicionam o comportamento das organizações, bem como estratégias
de diferenciação e inovação. Nesse sentido, serão aceitos trabalhos
sobre modelos de negócio das indústrias culturais e criativas, estudos
setoriais e análises relativas à dimensão territorial. Neste eixo, é
oportuno o debate sobre sistemas e arranjos produtivos e inovativos
locais e seu potencial de desenvolvimento local.
3.2.2. AT2 – Indústrias culturais e criativas e o seu papel na promoção
do desenvolvimento sustentável
Este eixo tem como objetivo reunir trabalhos que versem sobre
fenômenos na esfera macroeconômica, considerando também seus
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instrumentos auxiliares relativos à contabilidade social e ao sistema de
contas nacionais. Assim, são bem-vindas reflexões sobre crescimento
econômico relacionado às indústrias criativas, mercado de trabalho,
práticas de consumo e o papel da inovação no contexto cultural e
criativo. Ainda, espera-se congregar trabalhos dedicados a discutir os
impactos econômicos domésticos e o comércio internacional de bens e
serviços culturais.
3.2.3. AT3 – Políticas públicas e financiamento da cultura e das
indústrias criativas
Os trabalhos deste eixo temático podem estar relacionados à avaliação
de impacto de políticas culturais e a estudos comparativos de políticas
do setor cultural e criativo entre países ou regiões distintas de um
mesmo país. Incluem-se reflexões sobre modelos de gestão da cultura
(gestão pública, gestão pública não estatal, gestão privada, gestão
privada paraestatal, gestão comunitária, entre outros) e pesquisas que
acompanhem o ciclo das políticas públicas e que analisem atores e/ou
instituições que as promovem. Nesse sentido, tornam-se relevantes
estudos que apresentem experiências e técnicas de gestão relacionadas
a cidades criativas.
3.3. A quais requisitos os trabalhos devem atender?
3.3.1. Os trabalhos devem ser encaminhados sob a forma de apresentação
em painel. Caso selecionado, cada candidato terá de 10 a 15 minutos para
apresentação oral de seu trabalho.
3.3.2. No ato da inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente incluir no formulário
de inscrição de trabalhos, nos campos específicos para tal fim, o seguinte:
a) Título da pesquisa.
b) Área(s) temática(s) a que se vincula (listadas no item 3.2).
c) Informações sobre os demais autores, se existirem.
d) Resumo simples (abstract) de até 1.200 caracteres com espaços.
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e) Resumo expandido com, no mínimo, 10 mil e, no máximo, 12 mil
caracteres com espaços, que contenha obrigatoriamente (sob pena de
recusa da proposta):
e.1) Definição clara do objeto, dos objetivos e da pergunta
de pesquisa.
e.2) Síntese da metodologia ou forma de abordagem da pesquisa
e suas fontes.
e.3) Principais resultados obtidos (completos ou parciais), de
acordo com os objetivos propostos.
f) Lista de referências bibliográficas.
3.4. Em qual idioma os trabalhos devem ser submetidos?
Serão aceitos trabalhos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Os trabalhos
poderão ser enviados em português, inglês ou espanhol.

4. INSCRIÇÃO E RESULTADOS
4.1. As inscrições são gratuitas, individuais e restritas às pessoas físicas
maiores de 18 anos que sejam mestrandas, mestres, doutorandas, doutoras,
pós-doutorandas e pós-doutoras, conforme mencionado no item 2.1, e deverão
ser realizadas exclusivamente pela internet, através de formulário disponível em
itaucultural.org.br.
4.1.1. Importante!
a) Recomenda-se, no ato da inscrição, a leitura atenta das regras
para submissão dos trabalhos. Somente serão analisados trabalhos
que atendam às regras e aos requisitos constantes neste edital.
b) Apresente as informações de maneira objetiva.
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c) Não serão consideradas inscrições e/ou trabalhos entregues
pessoalmente ou enviados por e-mail, correio ou fora do prazo
de inscrição.
4.2. Apenas uma inscrição por CPF será aceita.
4.3. O candidato deve enviar o trabalho por meio de campo específico do
formulário de inscrição, seguindo rigorosamente os requisitos dispostos
nos itens 3.2 e 3.3 das informações específicas, bem como as normas para
formatação (ver o anexo deste edital).
4.4. A revisão teórica e linguística é de exclusiva responsabilidade do
candidato/autor do trabalho.
4.5. Os trabalhos devem ser enviados no período das 10 horas do dia 23 de
julho de 2021 às 18h do dia 23 de agosto de 2021, pelo link:
https://forms.gle/z4PZbrVpeR3QWfHb7.
4.6. Ao enviar a inscrição pelo formulário indicado, o candidato anui com
todas as regras e disposições deste edital, bem como atesta a veracidade das
informações enviadas.
4.7. Ao finalizar o cadastro, o candidato receberá a confirmação de sua inscrição
– a lista dos selecionados será divulgada no site do Itaú Cultural no dia 14 de
setembro de 2021. Os selecionados também receberão um e-mail de confirmação.
O Itaú Cultural e a UFRGS se reservam o direito de alterar essa data a seu
exclusivo critério.
4.8. Os selecionados deverão, obrigatoriamente, confirmar sua participação no
seminário em resposta ao e-mail enviado pela equipe da organização, sob pena
de perder a vaga.
4.9. Os selecionados ficam cientes de que o Itaú Cultural e a UFRGS poderão
realizar ações de divulgação do seminário – em meios impressos e/ou on-line,
inclusive em seu site e nas redes sociais – com os registros obtidos durante sua
realização. Os selecionados autorizam a utilização de sua imagem e de sua voz
nas mesmas extensões ora dispostas.
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5. COMISSÃO CIENTÍFICA
5.1. A comissão científica constitui-se como instância avaliativa dos trabalhos
e será formada por membros das instituições promotoras do seminário e
representantes das áreas temáticas (AT), elencadas no subitem 3.2.
5.2. Todos os trabalhos recebidos serão avaliados pela comissão científica de
acordo com os seguintes critérios:
a) Clareza, pertinência e consecução.
b) Qualidade da redação do texto (coesão).
c) Consistência teórica do trabalho.
d) Qualidade e adequação da metodologia.
e) Coerência e alcance dos resultados (parciais ou finais).
5.3. A comissão científica é soberana e se reserva o direito de aprovar
plenamente ou recusar os trabalhos, não cabendo recursos a essa decisão.

6. TRABALHOS SELECIONADOS
6.1. Os trabalhos selecionados deverão ser enviados pelos respectivos autores,
os quais se responsabilizam pelo envio do artigo completo, conforme normas
estabelecidas neste edital e em seu anexo.
6.2. Os trabalhos completos devem ser enviados, impreterivelmente, até as
23h59 do dia 28 de setembro de 2021, conforme o cronograma a seguir.
6.3. Todos os apresentadores dos trabalhos selecionados terão seus resumos
expandidos publicados nos anais do seminário.
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7. CRONOGRAMA
7.1. Submissão das propostas de trabalho (artigos): das 10 horas do dia 23
de julho de 2021 às 18h do dia 23 de agosto de 2021.
O Itaú Cultural e a UFRGS não se responsabilizam por inscrições que não
sejam concluídas nas últimas horas do dia 23 de agosto de 2021 em razão
de congestionamento do sistema, bem como por outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
7.2. Divulgação dos trabalhos aprovados: 14 de setembro de 2021. O Itaú
Cultural e a UFRGS se reservam o direito de alterar essa data a seu
exclusivo critério.
7.3. Data-limite para envio dos trabalhos completos: 28 de setembro de 2021.
7.4. Realização do seminário: de 6 a 8 de outubro de 2021.*
*O período poderá ser eventualmente alterado.

8. PLÁGIO
Caso seja identificado, por qualquer meio, trecho do trabalho que se caracterize
como plágio (parcial ou total) e em desacordo com as normas estabelecidas
neste edital, o autor fica ciente de que isso implicará a desclassificação
automática do trabalho em qualquer etapa do processo de seleção, sem a
possibilidade de interposição de qualquer recurso.

9. RECURSOS
Não cabem recursos a este edital. O descumprimento de qualquer um de
seus itens implica a desclassificação e a anulação do direito de inscrição do
trabalho, a exclusivo critério da comissão científica.
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10. CASOS OMISSOS
A comissão científica é soberana e decidirá sobre quaisquer casos omissos
existentes, tendo como base as regras deste edital.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. As questões eventualmente não previstas neste regulamento serão
avaliadas e decididas pela comissão científica.
11.2. Os candidatos que tiveram seus trabalhos selecionados ficam cientes
de que o Itaú Cultural e a UFRGS poderão realizar ações de divulgação do
seminário – em meios impressos e/ou on-line, inclusive em seu site e nas redes
sociais. Os participantes autorizam a utilização de sua imagem e voz nas
mesmas extensões ora dispostas.
11.3. Os candidatos declaram desde já que:
a) São titulares e/ou detentores exclusivos dos direitos autorais
patrimoniais sobre o trabalho apresentado em virtude deste edital.
b) O trabalho é original, de sua exclusiva autoria.
c) Concordam com os termos do edital.
d) O trabalho não infringe direitos de terceiros, em especial
direitos de personalidade e direitos de propriedade intelectual.
e) O trabalho, se contiver material sobre o qual não detém os direitos
de autor, obteve autorização dos detentores dos direitos; e o
material cujos direitos são de terceiros está claramente identificado
e reconhecido no trabalho apresentado.

12. DÚVIDAS
Em caso de dúvidas, envie um e-mail para seminario_eco_criativa@ufrgs.br.
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ANEXO
Regras de formatação dos trabalhos completos
a) Formato: PDF.
b) Página: A4 (29,7 x 21 cm).
c) Limite de páginas: mínimo de 12 e máximo de 20, incluindo elementos
pré-textuais e pós-textuais.
d) Margens: superior 3 cm, inferior 2 cm, esquerda 3 cm e direita 2 cm.
e) Fonte: Times New Roman, tamanho 12.
f) Espaçamento entre linhas: 1,5 cm.
g) O trabalho completo deve conter as seguintes informações:
g.1) Área temática.
g.2) Título do trabalho em letras maiúsculas e em bold (idêntico
ao título da proposta aprovada).
h) Nome completo e instituição do autor.
i) Primeira página contendo:
i.1) Resumo submetido na inscrição e aprovado e palavras-chave.
i.2) Apresentação do texto.
j) Formato da apresentação: o arquivo do texto completo a ser submetido
deverá alcançar o tamanho máximo de 3 MB, incluindo ilustrações, bibliografia,
notas de rodapé, tabelas e paginação.
k) Para as referências bibliográficas, utilizar o formato ABNT com tamanho
12 da fonte.
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1. DESCRIPTION OF SEMINAR
The International Seminar on the Economics and Politics of Culture and
the Creative Industries is being held by Observatório do Itaú Cultural in
partnership with the Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) and
with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO). The event will take place on 6th-8th October 2021, online, and
will include conferences, workshops, panels and presentations of works. The
seminar is part of the International Year of Creative Economy for Sustainable
Development of celebration declared by ONU at the 74th General Assembly of
the United Nations.
With the seminar’s programming, IC and UFRGS are holding tables for scholars
and researchers to present their works. Projects will be accepted concerning
the following thematic axes (TAs): Sectorial studies, studies of markets and
models of the culture business; Cultural and creative industries and their
role in the promotion of sustainable development; and Public policies and
financing for culture and the creative industries.

2. GENERAL INFORMATION
2.1. Target public: people who hold or are earning a master’s, PhD, or
postdoctoral degree.
2.2. Number of works selected: up to 48 works, that is, up to 16 in each thematic
area (TA). A total of 15 slots will be reserved for affirmative action quotas, which
will be distributed equally among the TAs. The categories of people eligible for
affirmative-action slots include self-declared black people, indigenous people
residing in Brazil, people with disabilities, people with humanitarian/refugee visas,
and cross-dressing, transsexual or transgender people.
2.3. Submissions: from 10 a.m. on July 23rd, 2021, until 18:00 p.m. on August
09th, 2021.
Itaú Cultural and UFRGS are not responsible for submissions that are not
completed in the last hours of August 09th, 2021, due to congestion in the
system or other factors that prevent the transfer of data.
Realization
In cooperation with

on the Economics and Politics of
Culture and the Creative Industries
Submissions should be presented exclusively through internet, by filling out
the form available at itaucultural.org.br.
Only one submission per CPF or passport number will be accepted.
2.4. The list of selected participants will be announced on Itaú Cultural’s
website on September 1st 2021.
Itaú Cultural and UFRGS reserve the right to change this date at their own
exclusive prerogative.

3. SPECIFIC INFORMATION
3.1. Who can submit? The proposed works can be sent by graduates –who hold
or are earning a master’s, PhD, or postdoctoral degree – in any area of knowledge.
3.2. What works can be entered?
Only works related to the following thematic areas (TA) will be accepted:
3.2.1. TA1 – sectorial studies, markets studies and culture business
models:
Works in this axis can involve reflections about consumption patterns,
production organization, technological innovation and intellectual
property. This includes studies about sectorial patterns that condition
organization' behavior, as well as strategies for differentiation and
innovation. To this end, works concerning business models for cultural
and creative industries, sectorial studies and analyses related to the
territorial dimension will be accepted. In this axis, an opportune theme
is the debate on local productive and innovative arrangements and
systems and their potential for local development.
3.2.2. TA2 – Cultural and creative industries and their role in the
promotion of sustainable development:
This axis concerns works that discuss phenomena in the
macroeconomic sphere, also considering their auxiliary tools relative
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to social accounting and national accounts. Therefore, works will be
selected concerning economic growth related to the creative industries,
the job market, practices of consumption and the role of innovation
in the cultural and creative context. It also includes works focused
on discussing the domestic economic impacts and the international
commerce of cultural goods and services.
3.2.3. TA3 – Public policies and funding for culture and the creative
industries:
The works in this thematic axis can be related to the evaluation of the
impact of cultural policies and comparative studies of the cultural and
creative sector policies of different countries or different regions in the
same country. This includes reflections about cultural management models
(public management, nongovernmental public management, private
management, private parastate management, community management,
and others) and studies concerning the cycle of public policies and those
which analyze the actors and/or institutions that promote them. Therefore,
relevant studies include those that present experiences and techniques for
management related to the creative cities.

3.3. What requirements works must meet?
3.3.1. Works must be submitted in a format for a panel presentation. If selected,
each candidate will have 10 to 15 minutes for the oral presentation of his or her work.
3.3.2. In the act of submission, the candidate must include on the signup form, in
the appropriate places, the following:
a) Title of study.
b) Thematic area(s) to which the study is linked (listed in item 3.2)
c) Information about the other authors, if any.
d) A simple abstract of up to 1,200 characters with spaces.
e) An expanded summary with at least 10,000 and no more than 12,000
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characters with spaces, which must contain the following (if not, it will
be refused):
e.1) a clear definition of the object, goals and question of the
research;
e.2) an overview of the methodology or way of approaching the
research and its sources;
e.3) the main (complete or partial) results obtained, according to
the proposed goals.
f) List of bibliographic references.
3.4. In which language should the works be submitted?
Works will be accepted from Brazilian and foreign researchers. Works can be
sent in Portuguese, English or Spanish.

4. SUBMISSIONS AND RESULTS
4.1. Submission is free of charge, individual and restricted to people over 18
years old, who hold or are earning a Master's, PhD or postdoctoral degree, as
mentioned in item 2.1 and should be done exclusively through internet, using
the form available at itaucultural.org.br.
4.1.1. Important!
a) In the act of submisson, it is recommended to attentively read the
rules for works submission. Only works in accordance with the rules
and requirements of this selection process will be analyzed.
b) Make sure to present the information in an objective way.
c) Submissions will not be considered if delivered personally or sent
by email, regular mail or outside the submission period.
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4.2. Only one submission per CPF or passport number will be accepted.
4.3. The candidate should send the work through the specific field on the
submission form, rigorously following the requirements mentioned in items
3.2 and 3.3 of the specific information, as well as the formatting rules (see
Appendix 1 of these instructions for the selection process).
4.4. Theoretic and linguistic revision is exclusive responsibility of the candidate/
author of the work.
4.5. Works should be sent from 10 a.m. on July 23rd, 2021, to 8:00 p.m. on August 09th,
2021, through the link: https://forms.gle/z4PZbrVpeR3QWfHb7.

4.6. Upon submitting your work by the indicated form, the candidate agrees to
all the rules and dispositions of this selection process, and also attests to the
truth of the information sent.
4.7. Upon completing the registration, the candidate will receive the confirmation
of his or her signup – the list of the selected works will be announced on the
website of Itaú Cultural on September 1st, 2021. Each selected candidate will
also receive a confirmation email.
Itaú Cultural and UFGRS reserve the right to change this date at their own
exclusive prerogative.
4.8. The selected candidates must confirm their participation in the seminar by
responding to the email sent by the organization’s team, if not, they may lose
their slot.
4.9. The selected candidates are aware that Itaú Cultural and UFGRS are able
to conduct actions for publicizing the seminar – in printed or online channels,
including on their website and on the social networks – with the records
obtained during the holding of the event. The selected candidates authorize
the use of their image and voice to the extent outlined here.
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5. SCIENTIFIC COMMISSION
5.1. The scientific commission is constituted as a group for evaluating the
works and will consist of members of institutions promoting the seminar and
representatives from the thematic areas (TAs), listed in subitem 3.2.
5.2. All works received will be evaluated by the scientific commission using the
following criteria:
a) Clarity, relevance and effectiveness.
b) Quality of the text’s writing (cohesiveness).
c) The work’s theoretical consistency.
d) The quality and suitability of the methodology.
e) The cohesiveness and scope of the (partial or final) results.
5.3. The scientific commission is sovereign and reserves the exclusive right
to approve or refuse the works, without candidates having any recourse to
challenge this decision.

6. SELECTED WORKS
6.1. The selected works should be sent by their respective authors, who are
responsible for sending the complete article, according to the rules
established in these instructions for this selection process and in Appendix 1.
6.2. The complete work must be sent no later than 11:59 p.m. on October 5th,
2021, according to the following schedule.
6.3. All selected works' presenters will have their long-form résumés published
in the seminar’s annals.

Realization
In cooperation with

on the Economics and Politics of
Culture and the Creative Industries
7. SCHEDULE
7.1. Submission of the work proposals (articles): from 10 a.m. on June 23rd,
2021, until 18:00 p.m. on August 09th, 2021.
Itaú Cultural and UFRGS are not responsible for submissions that are not
completed in the last hours of August 09th, 2021, due to congestion in the
system or other factors that prevent the transfer of data.
7.2. Announcement of approved works: September 1st, 2021.
7.3. Last day for sending complete works: October 5th, 2021.
7.4. Holding of the seminar: from October 6th to 8th, 2021.*
*The period is subject to eventual change.

8. PLAGIARISM
If, by any means, a passage of any work is deemed to be (partial or total)
plagiarism, and in disagreement with the standards established in this
selection process, the author is aware that this will result in the automatic
disqualification of the work at any step of the selection process, without any
possibility of appeal by the candidate.

9. APPEALS
No appeals are possible in this selection process. If any of the requirements
are not met, this will result in the disqualification and annulment of the right
to sign up the work, at the exclusive prerogative of the scientific committee.

10. UNSPECIFIED CASES
The scientific commission is sovereign and will decide about any case not
explicitly defined, based on the rules of this selection process.
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11. GENERAL PROVISIONS
11.1. Any eventual questions not foreseen in these rules will be evaluated and
decided by the scientific committee.
11.2. The candidates whose works are selected are aware that Itaú Cultural and
UFGRS can undertake actions to publicize the seminar – in printed and/or online
channels, including on their website and social networks. The participants
authorize the use of their image and voice in the scope outlined here.
11.3. From this point forward the candidates declare that:
a) They are the sole owner and/or holder of the copyrights
pertaining to the work submitted to this selection process.
b) The work is original, of their own authorship.
c) They agree to the terms of this selection process.
d) The work does not infringe on any third-party rights, especially
personality rights, intellectual property rights, or any other right.
e) If the work contains material of which the author is not the
copyright holder, authorization has been obtained from the holders;
and any material whose copyright belongs to third parties is
clearly identified and recognized in the work presented.

12. QUESTIONS
In case of questions, send an email to seminario_eco_criativa@ufrgs.br.

APPENDIX 1
Rules for the formatting of works
a) Formato: PDF.Format: PDF.

Realization
In cooperation with

on the Economics and Politics of
Culture and the Creative Industries
b) Page: A4 (29.7 x 21 cm).
c) Page limit: minimum of 12 and maximum of 20, including pretextual and
post-textual elements.
d) Margins: 3 cm top, 2 cm bottom, 3 cm left and 2 cm right.
e) Font: Times New Roman, size 12.
f) Spacing between lines: 1.5 cm.
g) The complete work should contain the following information:
g.1) thematic area.
g.2) title of work in capital letters and bold font (identical to the
title of the approved proposal).
h) Author’s complete name and institution.
i) First page containing:
i.1) The abstract submitted and approved in the signup, and the
key words.
i.2) Introduction of the text.
j) Presentation format: The file of the complete text to be submitted must
not be larger than 3 MB, including illustrations, bibliography, footnotes,
tables and paging.
k) Bibliographic references must be in ABNT format with font size 12 pt.
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