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Chamada para submissão de artigos e propostas de lançamento de livros para o 

Sexto Encontro Anual do Economics and Politics Research Group 
30 de novembro e primeiro de dezembro de 2018 

FACE, Universidade de Brasília 
 

Estimados membros e amigos do EPRG, temos o prazer de convidá-los a submeter 
suas pesquisas e propostas de lançamento de livros para apresentação no Sexto 
Encontro Anual do Economics and Politics Research Group, a ser realizado na 
Universidade de Brasília nos dias 30 de novembro (sexta-feira, à tarde) e primeiro 
de dezembro (sábado, o dia inteiro), de 2018.  
 
Informações adicionais sobre estes eventos estão disponíveis em: 
 

https://econpolrg.com/2018-2/ 
  
Assim como nos primeiros encontros, estamos interessados em pesquisas que se 
situam na interseção da política com a economia, a sociologia ou o direito. Pesquisas 
em outras áreas das ciências sociais que se relacionem com as áreas de política e 
economia são bem-vindas. 
 
Para submeter sua pesquisa ou sua proposta para lançamento de livro, preencha a 
ficha correspondente disponível no site do evento: https://econpolrg.com/2018-2/, e 
envie nos endereços eletrônicos: econpolrg@gmail.com, maubug@gmail.com, 
pbritto@unb.br até o dia 10 de novembro de 2018. Por gentileza, escreva 
“Submissão para o Encontro Anual do EPRG de 2018” no campo “assunto”. Os 
trabalhos selecionados serão divulgados até o dia 21 de novembro de 2018. 
 
Pedimos a gentileza de divulgar este convite. Agradecemos seu interesse e seu 
constante apoio ao EPRG. Aguardamos sua proposta. 
 
 
Atenciosamente, 

 
Mauricio Bugarin e Paulo Britto 
Comissão Organizadora do Evento  
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