XVIII Seminário de Diamantina
Economia, História, Demografia, Políticas Públicas e
Relações Econômicas
Internacionais
Diamantina, 27 a 31/08/2018

Chamada de Trabalhos
Como ocorre a cada dois anos, o CEDEPLAR-UFMG realizará em 2018 o XVIII Seminário de Diamantina. Inicialmente
pensado para refletir sobre Minas Gerais, o Seminário realizado pela primeira vez em 1982 se expandiu sob vários aspectos
ao longo de suas várias edições (ver portal diamantina website: diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal).
Nesta 18a edição, o objetivo é congregar estudiosos para refletir sobre a história, a economia e a demografia de Minas
Gerais, do Brasil e do Mundo. O evento ocorrerá de 27 a 31 de agosto na cidade de Diamantina (MG).
Os trabalhos a serem apresentados devem ser submetidos a uma das cinco áreas:
1. História Econômica, do Pensamento Econômico e Demografia Histórica
Tópicos como sistemas escravistas, família e cotidiano, urbanização e comércio, indústria e processo de trabalho,
espaço econômico e dinâmica demográfica, em temporalidades distintas, do século XVIII ao XX, assim como pesquisas
relacionadas à história do pensamento econômico e social de forma ampla.
2. Teoria Econômica e Economia Aplicada
Áreas de economia da ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento, economia regional e urbana,
e c o n o m i a d o trabalho, e c o n o m i a d a educação e e c o n o m i a d a saúde, pobreza e desigualdade, finanças
públicas, agricultura, indústria e serviços, economia da cultura, economia do meio ambiente, macroeconomia aplicada.
3. Demografia
Migração, comportamento reprodutivo, mortalidade, população e saúde, demografia econômica, população e mudanças
climáticas, demografia da família, envelhecimento, demografia da educação, sistemas de previdência, povos indígenas,
entre outros temas.
4. Políticas Públicas
Avaliação de políticas públicas, população e políticas públicas, políticas
desenvolvimento, entre outros temas.
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5. Relações Econômicas Internacionais
Economia Política Internacional, transformações geopolíticas globais, blocos econômicos e integração,
instituições multilaterais, comércio internacional, migrações internacionais, entre outros temas .

Instruções para submissão de artigos
1. Prazo de submissão
A data-limite para submissão de trabalhos é 30 de abril de 2018 (meia noite do horário de Brasília).
2. Formatação dos trabalhos
Os trabalhos devem obedecer a seguintes formatação:
▪ a folha de rosto deve conter o título do trabalho, o nome do(s) autor(es) e sua filiação institucional, um resumo do
texto com até 100 palavras acompanhado de 3 a 5 palavras-chave, e a indicação da área temática à qual o texto
está sendo submetido (ver as cinco áreas listadas acima).
▪ máximo de 25 páginas, incluindo tabelas, mapas, gráficos, referências bibliográficas e anexos;
▪ papel no formato A4;
▪ texto em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12;
▪ espaçamento simples entre linhas;

▪ margens laterais, inferior e superior com pelo menos 2 cm;
O arquivo eletrônico deve ser enviado no formato Microsoft Word 6.0 (doc) ou superior ou Arquivo PDF.
3. Envio dos trabalhos
Cada trabalho deverá ser submetido através do formulário on-line, que estará disponível no site do CEDEPLAR
(www.cedeplar.ufmg.br) a partir de 30 de março de 2018.
4. Os trabalhos que não forem selecionados para as sessões temáticas poderão ser indicados pela comissão científica
para apresentação na forma de pôster. Ao submeter o trabalho, o autor deve indicar no item correspondente do
formulário eletrônico se eventualmente concordaria com essa opção.
Informações
Outras informações poderão ser obtidas no site do CEDEPLAR (www.cedeplar.ufmg.br) ou pelo e-mail
seminarios@cedeplar.ufmg.br.

