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Economia 

Dívida bruto do setor público atingiu novo recorde, segundo Banco Central 

 Segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC) a dívida bruta do 

setor público atingiu 71,7% do PIB. Tal marca corresponde ao novo recorde da 

série histórica iniciada em 2006.  

(Fonte: Valor Econômico) 

A agência de classificação de risco Moody's rebaixou a perspectiva de 

rating soberano do Brasil 

A agência de classificação de risco Moody’s rebaixou a perspectiva para o rating 

soberano do Brasil de estável para negativa. A iniciativa sinaliza que a empresa 

pode rebaixar a nota de crédito do país. Vale destacar que o Ministério da 

Fazenda reafirmou o compromisso em dar continuidade às reformas estruturais 

necessárias logo após o relatório divulgado pela agência.  

(Fonte: Ministério da Fazenda) 

O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e deputados chegaram a um 

entendimento para que a medida provisória do Programa de Regularização 

Tributária 

O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e deputados chegaram a um 

entendimento para que a medida provisória do Programa de Regularização 

Tributária (PRT), conhecido como Refis, seja reeditada. Foi acordado que só 

poderão acumular os benefícios de usar créditos para abater as dívidas 

atrasadas e receber desconto nas multas e juros as empresas e pessoas físicas 

com débitos de até R$ 15 milhões.  

(Fonte: Valor Econômico) 

Investimento estrangeiro em infraestrutura cresceu mais de 500% no 

primeiro quadrimestre deste ano  

Investimento estrangeiro em infraestrutura cresceu mais de 500% no primeiro 

quadrimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2016. Contudo 

os analistas do mercado projetam que esse desempenho poderá sofrer uma 

diminuição acentuada, em virtude da nova crise política envolvendo o presidente 

Michel Temer. 

(Fonte: Valor Econômico) 

Taxa de desemprego ficou em 13,6% no trimestre encerrado em abril 

Taxa de desemprego ficou em 13,6% no trimestre encerrado em abril. A 

população desocupada cresceu 8,7%, segundo dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)  

(Fonte: Valor Econômico) 

 

http://www.valor.com.br/brasil/4982176/divida-bruta-do-setor-publico-bate-recorde-e-fica-em-717-do-pib
http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/maio/moody2019s-altera-perspectiva-da-nota-de-risco-soberano-do-brasil-para-negativa/view
http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/maio/moody2019s-altera-perspectiva-da-nota-de-risco-soberano-do-brasil-para-negativa/view
http://www.valor.com.br/politica/4982974/acordo-limita-acumulo-de-beneficio-do-refis-dividas-de-ate-r-15-mi
http://www.valor.com.br/politica/4982974/acordo-limita-acumulo-de-beneficio-do-refis-dividas-de-ate-r-15-mi
http://www.valor.com.br/politica/4982974/acordo-limita-acumulo-de-beneficio-do-refis-dividas-de-ate-r-15-mi
http://www.valor.com.br/brasil/4983994/investimento-estrangeiro-em-infraestrutura-sobe-500-no-ano
http://www.valor.com.br/brasil/4983994/investimento-estrangeiro-em-infraestrutura-sobe-500-no-ano
http://www.valor.com.br/brasil/4987216/taxa-de-desemprego-fica-em-136-no-trimestre-ate-abril


 

Total de trabalhadores com carteira assinada é o menor desde 2012, aponta 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Total de trabalhadores com carteira assinada é o menor desde 2012, aponta o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O mercado de trabalho 

perdeu 1,2 milhão de vagas com carteira assinada no trimestre encerrado em 

abril.  

(Fonte: Valor Econômico) 

A produção industrial brasileira cresceu 0,6% em abril apontou a Pesquisa 

Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 

A produção industrial brasileira cresceu 0,6% em abril apontou a Pesquisa 

Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Contudo os demais dados apontam que o consumo interno 

ainda não começou a reagir à crise econômica. Vale ainda frisar que no 

acumulado do ano a indústria recuou 0,7%. 

(Fonte: Folha de São Paulo) 

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) teve pouco reflexo para a 

sensação de bem-estar das famílias brasileiras 

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) teve pouco reflexo para a 

sensação de bem-estar das famílias brasileiras, sobretudo aquelas que buscam 

trabalho, apontou a consultoria LCA. Os dados divulgados apontam que o PIB 

per capita, indicador que divide a riqueza do país pelo número de habitantes, 

encolheu mais que o PIB total. 

(Fonte: Valor Econômico) 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) emitiu nota 

comemorando o papel de destaque desempenhado pelo setor para o 

crescimento do PIB 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) emitiu nota 

comemorando o papel de destaque desempenhado pelo setor para o 

crescimento do PIB.  A CNA afirmou que o resultado positivo é fruto do “elevado 

investimento dos produtores rurais em tecnologia nesta safra”. “O investimento foi 

focado em sementes, adubos e defensivos de elevado padrão de produtividade”. 

(Fonte: CNA) 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

melhorou a projeção de crescimento econômico do Brasil para 0,7% neste 

ano 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

melhorou a projeção de crescimento econômico do Brasil para 0,7% neste ano. 

Para 2018, aponta a expansão de 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.  

(Fonte: Valor Econômico) 

http://www.valor.com.br/brasil/4987294/ibgetotal-de-trabalhadores-com-carteira-assinada-e-o-menor-desde-2012
http://www.valor.com.br/brasil/4987294/ibgetotal-de-trabalhadores-com-carteira-assinada-e-o-menor-desde-2012
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1889646-producao-industrial-sobe-06-em-abril-e-chega-a-patamar-de-2009.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1889646-producao-industrial-sobe-06-em-abril-e-chega-a-patamar-de-2009.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1889646-producao-industrial-sobe-06-em-abril-e-chega-a-patamar-de-2009.shtml
http://www.valor.com.br/brasil/4992132/alta-do-pib-refletiu-pouco-no-bem-estar
http://www.valor.com.br/brasil/4992132/alta-do-pib-refletiu-pouco-no-bem-estar
http://www.cnabrasil.org.br/noticias/cna-aponta-investimentos-dos-produtores-em-tecnologia-e-clima-como-responsaveis-pelo
http://www.cnabrasil.org.br/noticias/cna-aponta-investimentos-dos-produtores-em-tecnologia-e-clima-como-responsaveis-pelo
http://www.cnabrasil.org.br/noticias/cna-aponta-investimentos-dos-produtores-em-tecnologia-e-clima-como-responsaveis-pelo
http://www.valor.com.br/brasil/4995482/ocde-eleva-projecao-de-crescimento-do-brasil-mas-alerta-para-riscos
http://www.valor.com.br/brasil/4995482/ocde-eleva-projecao-de-crescimento-do-brasil-mas-alerta-para-riscos
http://www.valor.com.br/brasil/4995482/ocde-eleva-projecao-de-crescimento-do-brasil-mas-alerta-para-riscos


 

O Brasil é apontado por presidentes de multinacionais como o sexto 

destino favorito para investimentos em 2017-2018 

O Brasil é apontado por presidentes de multinacionais como o sexto destino 

favorito para investimentos em 2017-2018.  

(Fonte: Valor Econômico) 

A Indústria paulista fechou três mil vagas de emprego em maio, apontou 

estudo da Federação das Indústrias de São Paulo 

A Indústria paulista fechou três mil vagas de emprego em maio, apontou estudo 

da Federação das Indústrias de São Paulo. 

(Fonte: FIESP) 

O Presidente do Banco Central (BC) afirmou em entrevista que a economia 

se estabilizou e há perspectivas de recuperação gradual 

O Presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, afirmou em entrevista que a 

economia se estabilizou e há perspectivas de recuperação gradual. Parte dessa 

melhora é tributária da mudança da direção da política econômica brasileira, com 

destaque para reformas e ajustes. 

(Fonte: Valor Econômico) 

http://www.valor.com.br/brasil/4997050/pais-e-6-destino-preferido-do-investidor-externo-diz-unctad
http://www.valor.com.br/brasil/4997050/pais-e-6-destino-preferido-do-investidor-externo-diz-unctad
http://www.fiesp.com.br/noticias/industria-paulista-fecha-3-000-vagas-em-maio-aponta-fiesp/
http://www.fiesp.com.br/noticias/industria-paulista-fecha-3-000-vagas-em-maio-aponta-fiesp/
http://www.valor.com.br/financas/5008978/caminho-da-desinflacao-e-da-reducao-de-juros-esta-dado-afirma-ilan
http://www.valor.com.br/financas/5008978/caminho-da-desinflacao-e-da-reducao-de-juros-esta-dado-afirma-ilan


 
 

Política  

CNI destaca o papel exercido pelo BNDES 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) emite nota destacando o importante 

papel exercido pelo BNDES para o desenvolvimento do país, logo após o 

governo anunciar o nome de Paulo Rabello de Castro para o cargo de 

presidente do banco. 

(Fonte: CNI) 

FIESP defende a reforma política e lança site para debater sobre o tema 

A Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) publicou um anúncio 

defendendo a reforma política. Entidade também lançou um site para debater 

as principais discussões envolvendo o tema. (http://reformapoliticaja.com.br/) 

(Fonte: FIESP) 

Estudo realizado por consultoria aponta que a aprovação da lei de 

terceirização não vai aumentar a produtividade no país 

Segundo levantamento da consultoria de gestão Viabiliza a aprovação da lei de 

terceirização não vai aumentar a produtividade ou o número de contratações 

para a maioria das empresas.  

(Fonte: Valor Econômico) 

Centrais Sindicais planejam nova greve geral 

Centrais Sindicais planejam nova greve geral contra as reformas estruturais e o 

presidente Michel Temer. 

(Fonte: Valor Econômico) 

CNI emite nota destacando a importância dos incentivos fiscais para o 

desenvolvimento 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) emitiu nota afirmando a 

importância dos incentivos fiscais para o desenvolvimento regional. 

(Fonte: CNI) 

O Presidente da República e o Ministro da Fazenda blindaram os rumos 

da economia em relação a crise política instaurada 

Na abertura do Fórum de investimentos Brasil 2017 o Presidente Michel Temer 

e o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, blindaram os rumos da economia 

em relação à crise política instaurada. Temer afirmou que “o Governo está 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/05/investimentos-do-bndes-sao-essenciais-para-a-retomada-do-crescimento-economico-diz-robson-braga-de-andrade/
http://www.fiesp.com.br/noticias/fiesp-publica-anuncio-defendendo-a-reforma-politica-ja/
http://reformapoliticaja.com.br/
http://www.valor.com.br/carreira/4983902/medida-nao-deve-gerar-contratacao
http://www.valor.com.br/carreira/4983902/medida-nao-deve-gerar-contratacao
http://www.valor.com.br/politica/4985844/centrais-sindicais-planejam-nova-greve-geral-para-o-fim-de-junho
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/05/reconhecimento-de-incentivos-fiscais-e-crucial-para-o-desenvolvimento-regional-e-para-a-seguranca-juridica-afirma-cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/05/reconhecimento-de-incentivos-fiscais-e-crucial-para-o-desenvolvimento-regional-e-para-a-seguranca-juridica-afirma-cni/
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/30/economia/1496160589_347472.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/30/economia/1496160589_347472.html


 
 

determinado a completar as reformas que estão transformando o país e 

abrindo novas oportunidades para todos”.  

(Fonte: El País) 

CNI aponta para a necessidade de redução da taxa de juros para que o 

crescimento seja consistente 

Após a divulgação de crescimento de 1% registrado no PIB do 1º trimestre de 

2017, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) emitiu seu posicionamento 

afirmando que o “crescimento consistente ocorrerá apenas quando o Brasil 

melhorar o ambiente de negócios e garantir o equilíbrio fiscal”. As bases dessa 

sustentação são a queda de juros e os avanços das reformas estruturais. 

(Fonte: CNI) 

FIESP reitera a necessidade de ampliação de crédito para as empresas 

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), 

Paulo Skaf, emitiu nota após a divulgação do crescimento do PIB reiterando a 

necessidade de ampliação do crédito para as empresas e que o Congresso 

Nacional aprove as reformas estruturais. Tais medidas proporcionarão um 

crescimento mais expressivo. 

(Fonte: FIESP) 

Representantes do sistema financeiro demonstram confiança com a 

aprovação das reformas estruturais  

Diversos representantes do sistema financeiro se reuniram no Fórum de 

Investimento 2017, em São Paulo e demonstraram confiança na agenda de 

reformas proposta pelo atual governo. Algumas falas são marcantes como a do 

presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): “Há uma 

solidez econômica e institucional no Brasil, uma certeza de que o país é capaz 

de lidar com a crise política”. Hélio Magalhães, presidente do Citibank no Brasil 

afirmou que: “Os investidores estão preocupados com o nível de estabilidade 

financeira do país e o ministro [da Fazenda] Henrique Meirelles deixou claro 

que continuará trabalhando a favor das reformas independentemente do 

cenário político futuro. É isso que o investidor quer ouvir”.  

(Fonte: El País) 

 

 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/06/fim-da-recessao-economica-ocorrera-com-o-avanco-das-reformas-avalia-cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/06/fim-da-recessao-economica-ocorrera-com-o-avanco-das-reformas-avalia-cni/
http://www.fiesp.com.br/noticias/com-reformas-e-credito-para-as-empresas-pib-pode-crescer-mais-de-1-no-ano-afirma-skaf/
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/01/economia/1496321762_901545.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/01/economia/1496321762_901545.html


 
 

Reforma da previdência afetará a aposentadoria dos menos escolarizados 

aponta estudo do IPEA 

Reforma da previdência ameaça a aposentadoria dos menos escolarizados 

aponta estudo de economistas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA).  

(Fonte: Folha de São Paulo) 

A Folha de São Paulo emitiu um editorial posicionando-se favorável à 

cassação da chapa e o afastamento do presidente 

A Folha de São Paulo emitiu um editorial posicionando-se favorável à cassação 

da chapa e o afastamento do presidente. Contudo reitera seu apoio as 

reformas estruturais iniciadas pelo atual presidente e a necessidade de o 

Congresso prosseguir com as mesmas com ou sem Michel Temer.  

(Fonte: Folha de São Paulo) 

CNI defende a modernização das leis do trabalho e as vantagens 

proporcionadas 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) emitiu comunicado defendendo a 

modernização das leis do trabalho e as vantagens proporcionada por elas. A 

CNI ainda afirma que a maioria dos trabalhadores brasileiros gostaria de ter 

maior flexibilidade no trabalho. 

(Fonte: CNI) 

CNI afirma que o foco do investimento das grandes indústrias este ano é 

a inovação 

Em pesquisa divulgada a Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirmou 

que o foco do investimento das grandes indústrias este ano é a inovação. 

Quase dois terços das empresas entrevistadas planejam investir em novos 

processos produtivos ou no desenvolvimento de produtos. 

(Fonte: CNI) 

Ministro da Fazenda destaca a prioridade do governo em aprovar a 

reforma trabalhista e previdenciária 

O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o projeto de autonomia 

do Banco Central “não é prioridade agora”. “A prioridade agora é a reforma 

trabalhista, a segunda é a Previdência, a terceira é a fiscal”. Meirelles ainda 

frisou que os investimentos não devem cair este ano, apesar das projeções do 

mercado em razão da crise política. 

(Fonte: Valor Econômico) 

http://m.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1890098-reforma-ameaca-aposentadoria-dos-menos-escolarizados.shtml?mobile
http://m.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1890098-reforma-ameaca-aposentadoria-dos-menos-escolarizados.shtml?mobile
http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2017/06/1890032-sem-temer.shtml?mobile
http://m.folha.uol.com.br/opiniao/2017/06/1890032-sem-temer.shtml?mobile
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/06/negociacao-permite-a-trabalhador-escolher-rotinas-e-jornadas-mais-flexiveis-no-trabalho/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/06/negociacao-permite-a-trabalhador-escolher-rotinas-e-jornadas-mais-flexiveis-no-trabalho/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/06/5-objetivos-dos-investimentos-da-industria-em-2017/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/06/5-objetivos-dos-investimentos-da-industria-em-2017/
http://www.valor.com.br/politica/4999490/autonomia-do-bc-nao-e-prioridade-neste-momento-diz-meirelles
http://www.valor.com.br/politica/4999490/autonomia-do-bc-nao-e-prioridade-neste-momento-diz-meirelles


 
 

Governo pretende votar reforma da Previdência entre os dias 3 e 7 de 

julho 

Governo pretende votar a reforma da Previdência no 1° turno na Câmara dos 

Deputados entre os dias 3 e 7 de julho. 

(Fonte: Valor Econômico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valor.com.br/politica/5004938/governo-agora-fala-em-votar-previdencia-na-1-semana-de-julho
http://www.valor.com.br/politica/5004938/governo-agora-fala-em-votar-previdencia-na-1-semana-de-julho


 
 

América Latina  

Venezuela realizará eleições para a Assembleia Constituinte  

Venezuela realizará eleições para a Assembleia Constituinte no dia 30 de julho 

anunciou a presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE).  

(Fonte: El País) 

O Banco Mundial reduziu a previsão de crescimento do Brasil e América 

Latina em 2017 

O Banco Mundial reduziu para 0,3% a previsão de crescimento do Brasil em 

2017. A mesma leitura segue para a América Latina que deverá crescer 0,8% 

este ano, graças à saída do Brasil e da Argentina da recessão técnica. A 

expectativa é que em 2018 o crescimento da região seja de 2,1%.  

(Fonte: El País)  

A América Latina e Caribe não registraram avanços relevantes em 

inovação apontou o Índice Global de Inovação 

O Índice Global de Inovação de 2017, elaborado pela Universidade Cornell, 

pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e pelo Insead, 

apontou que a América Latina e Caribe não registraram avanços relevantes na 

comparação com outras partes do mundo, indicando que os países da região 

não melhoraram sua competitividade econômica. O documento aponta que 

“nenhum país da América Latina e do Caribe mostra atualmente desempenhos 

notáveis em matéria de inovação”. 

O Brasil se manteve estagnado na 69ª posição, enquanto a China e Índia 

subiram três e seis posições respectivamente.  

(Fonte: Valor Econômico) 

A agência de classificação de riscos Fitch apontou que os rumos das 

eleições na América Latina no próximo ano podem ter implicações em 

suas classificações de risco 

Em relatório especial divulgado a agência de classificação de riscos Fitch 

apontou que os resultados das várias eleições na América Latina no próximo 

um ano e meio podem ter variadas implicações na classificação de risco, sendo 

a consolidação fiscal um desafio fundamental. O documento destaca as 

eleições no Chile, Brasil e México. Segundo a Fitch, no Brasil, em razão da 

incerteza política, “será necessário uma forte liderança política para continuar a 

implementar reformas que melhorem as perspectivas de crescimento e das 

finanças públicas”. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/06/internacional/1496704004_426454.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/04/economia/1496548118_492131.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/04/economia/1496548118_492131.html
http://www.valor.com.br/brasil/5005498/brasil-permanece-estagnado-em-ranking-internacional-de-inovacao
http://www.valor.com.br/brasil/5005498/brasil-permanece-estagnado-em-ranking-internacional-de-inovacao
http://www.valor.com.br/internacional/5004638/fitch-eleicoes-na-al-podem-atingir-perspectiva-de-reformas-e-ratings
http://www.valor.com.br/internacional/5004638/fitch-eleicoes-na-al-podem-atingir-perspectiva-de-reformas-e-ratings
http://www.valor.com.br/internacional/5004638/fitch-eleicoes-na-al-podem-atingir-perspectiva-de-reformas-e-ratings


 
 

(Fonte: Valor Econômico) 

A indústria brasileira segue à frente da representação do setor privado 

latino-americano nas discussões políticas internacionais trabalhistas 

A indústria brasileira segue à frente da representação do setor privado latino-

americano nas discussões políticas internacionais trabalhistas. O presidente do 

Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), Alexandre Furlan, foi reeleito vice-presidente da Regional da América 

Latina no Conselho Diretivo da Organização Internacional de Empregadores 

(OIE), instituição que reúne 155 entidades empresariais de mais de 140 países.  

(Fonte: CNI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/06/cni-vai-liderar-empresas-de-toda-america-latina-no-debate-internacional-sobre-politicas-do-trabalho/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/06/cni-vai-liderar-empresas-de-toda-america-latina-no-debate-internacional-sobre-politicas-do-trabalho/


 
 

Eventos Acadêmicos 

56. Congreso Internacional de Americanistas 

O Congresso Internacional de Americanistas é uma atividade científica de 
ampla tradição, que vem celebrando-se, ininterruptamente, desde 1875, data 
do primeiro congresso na cidade de Nancy, convocado pela Société 
Américaine de France com o intuito de “contribuer au progrès des études 
ethnographiques, linguistiques et historiques relatives aux deux Amériques, 
spécialement pour les temps antérieurs à Christophe Colomb, et de mettre en 
rapport les personnes qui s’intéressent à ces études”.  

Em suas dez primeiras versões, teve o Congresso sede européia; sendo 
México, em 1895, sua primeira sede americana. Desde então procura-se 
alternar o local de celebração, não só quanto aos países mas também quanto 
aos continentes, de tal forma que a um congresso realizado na Europa suceda-
se outro na América. Em sua evolução, foram-se pouco a pouco ampliando os 
temas de estudo, até chegar a reunir especialistas das diversas disciplinas do 
americanismo: antropologia, arqueologia, arte, direito, economia, educação, 
filosofia, geografia, história, linguística, literatura, sociologia, urbanismo, etc., 
incluindo também disciplinas tradicionalmente vinculadas à área científico-
tecnológica. 

Atualmente, os Congressos Internacionais de Americanistas (conhecidos como 
ICA, por suas siglas em inglês) celebram-se com periodicidade trienal e 
caracterizam-se por sua magnitude, quanto ao número de participantes, e pela 
variedade de atividades científicas e culturais desenvolvidas no âmbito de 
simpósios, mesas redondas, conferências, reuniões de grupos de trabalho, de 
associações e de organizações internacionais associadas ao americanismo. 

(Fonte: ICA) 

Chamada de trabalhos para a BRASA 2018 (Brazilian Studies Association) 

O 14o Congresso Internacional da Associação de Estudos Brasileiros (BRASA) 
irá ocorrer entre os dias 25 de julho e 28 de julho na PUC-Rio (Pontifícia 
Universidade Católica) no Rio de Janeiro, Brasil. O Congresso contará com 
painéis acadêmicos, convidados, sessões plenárias e atividades culturais. O 
prazo final de envio de propostas é o 30 de junho de 2017. Todas as 
propostas deverão ser enviadas através do seguinte portal: 
https://easychair.org/conferences/?conf=brasa2018. O comitê do Congresso 
não aceitará propostas enviadas em qualquer outro formato. Por favor, 
verifique o passo-a-passo para a submissão de trabalho individual e painel. 

(Fonte: BRASA) 

http://ica2018.es/
http://www.brasa.org/brasa-xiii-chamada-de-trabalhos/
https://easychair.org/conferences/?conf=brasa2018

