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Prezados Autores,

Parabéns!

Informo  que  o  artigo  intitulado  ECONOMIA  CRIATIVA  E  O EMPREENDEDORISMO NO  CEARÁ:  UM  ESTUDO  DE CAMPO EM  UMA  EMPRESA  DE  DESIGN,

cujos autores são Patrícia Gêmily G. de Oliveira, Renata Aquino Ribeiro, Augusto C. A. Cabral e Sandra M. dos Santos ,  foi aceito para ser apresentado no 14th International

Congress of IAPNM.

Para o ar�go estar habilitado para ser apresentado no evento e também para concorrer à publicação em uma das revistas cien�ficas que apoiam o 14th Interna�onal Congress of IAPNM, é

preciso:

1.       Pelo menos um dos autores deverá efetuar e pagar a inscrição no 14th Interna�onal Congress of IAPNM; todas as informações sobre a inscrição e o pagamento estão no site do evento

(http://www.fucape.br/iapnm/instructions/register); o prazo limite para inscrição de trabalhos a serem apresentados é 24/05/2015; depois disso, o ar�go não poderá ser apresentado,

nem concorrerá a publicação;

2.       Após fazer a inscrição e efetuar o pagamento, enviar email para iapnm2015@fucape.br, anexando junto ao email o comprovante de pagamento;

3.       ATENÇÃO! Estudantes (graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado) que sejam também autores podem pagar a taxa de estudante, mas no email que confirme a inscrição e

pagamento também deve vir em anexo um comprovante de que o inscrito seja atualmente estudante;

4.       Por favor, não deixe de confirmar sua presença nos eventos do 14th Interna�onal Congress of IAPNM (coquetel de abertura, jantar de encerramento, city tour em Vitória/passeio em

Guarapari); faremos a programação dos eventos conforme as confirmações de presença;

5.       Para imprimirmos o livro de resumos/book abstracts precisamos que preencha o arquivo em anexo, exatamente como solicitado no arquivo (vide anexo); favor preencher em inglês e

enviar para o email iapnm2015@fucape.br; este arquivo, além de se tornar o conteúdo do livro de resumos/book abstracts, será enviado aos editores das revistas cien�ficas que apoiam o

evento; a par�r dele é que os editores solicitarão os ar�gos completos para possível convite para publicação em uma das revistas cien�ficas que apoiam o evento.

Mais uma vez, parabenizo-os pela aprovação do seu trabalho!

Espero vê-los em Vitória!

Saudações,

Emerson Mainardes

Coordenador Geral

14th Interna�onal Congress of IAPNM
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