I CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE ESTUDOS CRÍTICOS ASIÁTICOS
DA REVOLUÇÃO CULTURAL AOS DIAS DE HOJE
50 ANOS DE HISTÓRIA
São Paulo, 22 a 25 de novembro de 2016
www.lestevermelho.org/site/
Estão abertas as inscrições para apresentação de trabalhos na I Conferência Internacional
de Estudos Críticos Asiáticos, que será realizada em São Paulo de 22 a 25 de novembro de 2016. O evento
contará com professores especialistas de várias partes do mundo e pós-graduandos e graduandos brasileiros. Serão
desenvolvidos debates e grupos de trabalho sobre temas específicos no campo dos Estudos Críticos Asiáticos, com o
objetivo de difundir debates internacionais de interesse atual, ampliar as referências de estudo e análise através do
intercâmbio entre pesquisadores de centros de estudo diversos.
Serão aceitas inscrições de trabalhos para apresentações individuais ou conjuntas. Os resumos podem ser enviados
até 10 de julho de 2016. Os resumos aprovados serão informados até 30 de julho e os trabalhos completos deverão
ser enviados até 20 de outubro de 2016. Os resumos devem ter até 500 palavras e nome do(s) proponente(s) com
breve currículo de até 50 palavras. As apresentações poderão focar quaisquer contextos dos Estudos Asiáticos e
indicar em qual eixo temático da Conferência podem se enquadrar.

Eixos Temáticos:
ET1. Desenvolvimento e Economia Política
Políticas de desenvolvimento – Teorias e programas de desenvolvimento local e transnacional – Tecnologia, Produção
e Sociedade – Financeirização da Economia – Distribuição e renda – Ecossocialismo – Política econômica das
produções industrial e agrícola.
ET2. História Política
História moderna e contemporânea dos estados asiáticos – Políticas econômicas e políticas sociais estatais –
Movimentos sociais – Revoluções – Transformações das estruturas de classe.
ET3. Gênero e política
Relações de gênero – Feminismo – Teoria queer – Políticas e movimentos sociais de gênero.
ET4. Imprensa e movimentos artísticos
História da imprensa – Movimentos artísticos e seus aspectos políticos – Produção cultural e artística – Mídias
impressas ou eletrônicas e movimentos políticos.
ET5. Relações Internacionais e Geopolítica
Economia Política internacional asiática – Rearranjos internacionais na história moderna e contemporânea – Conflitos
internacionais.

A partir de junho de 2016, serão abertas inscrições para Grupos de Estudo que serão desenvolvidos no
período da conferência, sob a orientação de professores convidados, também palestrantes no evento. O
objetivo dos Grupos de Estudo é estimular o intercâmbio e a produção intelectual, ainda que por tempo breve,
no trabalho continuado com pesquisadores experientes na área de Estudos Críticos Asiáticos, promovendo
assim a pesquisa e o debate em cooperação internacional.
Para enviar os resumos, ou saber mais informações sobre a Conferência, escreva para:

conferencia.estudos.asiaticos@gmail.com
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