11a Conferência Internacional da LARES
Setembro, 14-16, 2011
Centro Brasileiro Britânico- São Paulo, Brasil

BEM-VINDO À SÃO PAULO!
A LARES - Latin American Real Estate Society – tem o prazer de
convidar para a nossa 11ª conferência, que ocorrerá no Centro
Brasileiro Britânico, em São Paulo.
Como principal evento da LARES, a conferência é a
oportunidade ideal para profissionais de mercado,
pesquisadores e acadêmicos possam se encontrar e
compartilhar informações em um ambiente internacional de
alto nível, e dar visibilidade às suas pesquisas.

CHAMADA DE TRABALHOS
Profissionais de mercado e pesquisadores que desejem contribuir com o evento são convidados a submeter um
resumo de seu trabalho, de acordo com os temas da conferência, observando-se o seguinte:
• Resumos e trabalhos completos podem ser preparados em Português, Espanhol ou Inglês.
• Para submissões em Português ou Espanhol, uma versão em Inglês do resumo será necessária.
• Apenas artigos originais relacionados com a menos um dos temas do evento serão aceitos.
• Todas as submissões serão avaliadas por pares, e o aceite está condicionado à recomendação dos revisores,
ao registro do autor e da opinião do Comitê Científico do evento.
• Estarão disponíveis serviços de tradução (Inglês e Espanhol, se necessário).

SESSÕES PLENÁRIAS
Sessões plenárias especiais estão sendo programadas, com a participação de palestrantes nacionais e
internacionais de destaque.
• Informações e Transparência dos Mercados de Real Estate
• Investimentos Internacionais em Real Estate nos Mercados Emergentes
• Perspectivas Globais sobre o Futuro da Educação em Real Estate
• Os Efeitos da Sustentabilidade Urbana nos Mercados do Real Estate
• Investimentos Institucionais em Real Estate: Estratégias para Fundos de Pensão Brasileiros
• Tendências e Estratégias para o Corporate Real Estate Management

DATAS IMPORTANTES
Abril, 30, 2011: Submissão de resumos
Maio, 15, 2011: Notificação do aceite dos resumos
Julho, 31, 2011: Submissão de artigos completos
Agosto 15, 2011: Notificação de aceite dos artigos completos

CONTATO: Para mais informações, por favor acesse:

www.lares.org.br/2011,
ou contate a secretaria da LARES: lares@lares.org.br |+55 11 3091-9170

