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Detalhes para Submissões
1) Propostas devem ser submetidas em inglês, português ou espanhol pelo email 

ccconf2015@gmail.com até 9 de fevereiro de 2015.
2) Artigos completos serão enviados pelo website da conferência até 21 de setembro de 2015.
3) O resumo e o texto completo devem ser enviados em Word. O resumo deve ter entre 2 a 4 páginas. 

O texto completo deve ter até 25 páginas.
4) O resumo deve incluir (veja modelo em anexo)

4.1  Identificação da proposta 
i. Título do trabalho
ii. Tema do trabalho (veja os eixos sugeridos pelo Comitê Organizador)
iii. Formato da proposta (artigo ou relato de experiência)
iv. Informações sobre os autores: nome completo, titulação; instituição de vínculo; país; 
endereço de email.
4.2  Conteúdo da proposta 
v. Proposta central do trabalho (questão de pesquisa, objetivos etc)
vi. Arcabouço teórico (exceto para relatos de experiência)
vii. Metodologia da pesquisa (para artigos empíricos)
viii. Resultados, implicações ou discussões 
ix. Referências

5) O trabalho completo deve incluir:
a. Identificação da proposta (ver item 4.1)
b. Biografia resumida de cada autor (100 a 150 palavras)
c. Conteúdo completo (ver item 4.2)
d. Título, resumo (máximo 300 palavras) e três palavras-chave em inglês, português e espanhol. 
e. O trabalho completo não deve ter mais que 25 páginas, espaçamento 1,5, fonte 12 (incluindo 

referências, tabelas, figuras, notas etc)
f. Os relatos de experiências podem ser enviados apenas em forma de apresentação em Power 

point.

Formatos: Os textos completos podem ser apresentados em dois formatos: artigos científicos 
(comuns em eventos científicos) ou relatos de experiências. Os relatos de experiência abrem espaço 
para compartilhar o conhecimento adquirido nas experiências concretas dos atores sociais envolvidos 
(indivíduos, organizações ou movimentos sociais, governos etc).  A ênfase dada aos relatos deve ser 
mais contextual (social, cultural, econômico, ambiental, político etc) do que teórica. Os relatos de 
experiências podem enfatizar, por exemplo, processos, metodologias de intervenção ou de construção 
das experiências, resultados, impactos, desafios, dificuldades e outros aspectos críticos e de ordem 
prática. 

Temas sugeridos pela Comissão Organizadora 
A Comissão Organizadora sugere alguns temas gerais para os trabalhos, no entanto eles não precisam se 
limitar a estas sugestões. Os eixos e temas sugeridos pela Comissão Organizadora são:

1) Moedas sociais e complementares como propostas de desenvolvimento, tais como: 
desenvolvimento local e sustentabilidade; produção local, consumo responsável e coesão social; 
articulação e pluralidade dos atores socioeconômicos (global, regional ou redes locais); 
dinâmicas da economia social e solidária (as pluralidades de formas econômicas; o potencial de 
gestão dos bens comuns e recursos coletivos etc)
 
2) Impactos e resultados do uso de moedas sociais e complementares, tais como: 
experiências e metodologias de avaliação de impacto; resultados qualitativos e quantitativos, 
indicadores de avaliação etc.

3) Diferenças contextuais e lições a partir das experiências, tais como: aprendizagem a 
partir das experiências, estruturas e modo de funcionamento (design) do circuito monetário; 
legitimidade e reconhecimento legal; moedas sociais e complementares e crise global; 
contestações monetárias; desafios e aspectos críticos etc.

4) Tipologias, modelos e inovações, tais como: propostas de modelos teóricos e tipologias 
para moedas sociais e complementares; detalhes da estrutura e das regras de funcionamento; 
moedas sociais e inovação; tecnologias sociais etc.

   

Comitê Organizador
Ariádne Scalfoni Rigo (NPGA/UFBA)
Genauto Carvalho de França Filho (NPGA/UFBA)
João Joaquim de Melo Neto (Instituto Palmas)
Juliana Braz (USP)
Georgina M. Gómez (Erasmus University Rotterdam - Holanda)
Jérôme Blanc (Université Lumière Lyon 2 – França)
Carlos de Freitas (FMDV - Global Fund for Cities Development - França)
Incubadora de Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento Territorial da Escola de Administração 

(ITES/EAUFBA) (http://ites.colivre.net/Site) 

Publicações planejadas
- O IJCCR (International Journal of Community Currency Research, a specialised multidisciplinary 

o n - l i n e  r e v i e w )  p u b l i c a r á  u m a  s e l e ç ã o  d o s  t e x t o s  d a  c o n f e r ê n c i a 
(http://www.uea.ac.uk/env/ijccr/index.html)

- A Revista Cadernos Gestão Social publicará uma edição especial com textos apresentados em 
português ou espanhol (http://www.periodicos.adm.ufba.br/index.php/cgs)
- A Coordenação do Evento planeja a organização de um livro com a compilação de textos 
selecionados.

3ª Conferência Internacional 
sobre Moedas Sociais e 

Complementares
Moedas sociais nas Economias Social e Solidária:

 Inovações para o desenvolvimento

Datas importantes
Chamada de trabalho - Novembro de 2014

Submissão de resumos expandidos - 9 de Fevereiro de 2015

Resultados das submissões - Março de 2015

Submissão dos artigos completos - 21 de Setembro de 2015

Contato:   O website da conferência estará online em janeiro de 2015ccconf2015@gmail.com
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