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IX ENCONTRO INTERNACIONAL DA AKB – “OS 80 ANOS DA TEORIA 
GERAL: REFLEXÕES PARA A SUPERAÇÃO DA CRISE BRASILEIRA” 

PRORROGAÇÃO DA CHAMADA DE ARTIGOS 

A Associação Keynesiana Brasileira realizará seu IX Encontro Internacional “Os 80 
Anos da Teoria Geral: reflexões para a superação da crise brasileira” na Escola de 
Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo/SP, entre os dias 1º e 
03 de setembro de 2016.  

O deadline para a submissão de artigos foi prorrogado para 22 de julho. 

Neste ano, o Encontro terá quatro sessões especiais, um minicurso e sessões ordinárias 
de apresentação de trabalhos. O minicurso será ministrado pelo Prof. John McCombie, 
da Universidade de Cambridge, e para as sessões especiais, participarão os Professores 
Gabriel Palma (Universidade de Cambridge), Louis-Philippe Rochon (Universidade de 
Toronto), Fernando Cardim de Carvalho (Levy Institute of Economics e UFRJ), Nelson 
Barbosa (FGV-SP e UFRJ), Luiz Carlos Bresser-Pereira (FGV-SP). Roberto Frenkel 
(CEDES, a confirmar) será nosso homenageado neste ano. 

Ressalte-se que o Encontro da AKB é voltado para difusão e discussão do 
keynesianismo em suas várias vertentes, inclusive na sua interface com outras 
correntes heterodoxas, e, em particular, em temáticas relacionadas à teoria 
econômica, história do pensamento econômico, metodologia e economia brasileira 
e mundial. 

As áreas de submissão e as comissões científicas são: 

Área 1: Macroeconomia e política econômica 
Comissão: Professores Aderbal Damasceno (UFU), André Modenesi (UFRJ), Elton 
Casagrande (UNESP) e Simone de Deos (UNICAMP) 
 
Área 2: Distribuição de renda e crescimento econômico 
Comissão: Lauro Mattei (UFSC) e Ricardo Araújo (UnB) 
 
Área 3: História do pensamento econômico e método 
Comissão: Alain Herscovici (UFES) e Luiz Fernando de Paula (UERJ) 
 
Área 4: Economia industrial e estruturas produtivas 
Comissão: André Nassif (UFF) e Fábio Freitas (UFRJ) 
 
Área 5: Comércio e finanças internacionais 
Comissão: André Moreira Cunha (UFRGS) e Fernando Ferrari Filho (UFRGS) 



	

	 2	

 
Submissão de artigos: 

1) Os papers deverão ser escritos em português, inglês ou espanhol e devem ser 
formatados em extensão Word ou PDF, espaçamento simples, com digitação em 
Times New Roman fonte 12 em, no máximo, 25 páginas. 

2) Os artigos necessariamente devem conter resumo, abstract e a área de interesse 
da submissão. 

3) A submissão será feita de forma eletrônica, pelo endereço 
associacao.keynesiana@gmail.com  até 22 de julho de 2016 (encerramento às 
23h59). 

4) Para possibilitar a maior participação possível, cada autor poderá submeter, no 
máximo, dois (02) papers – seja como autor ou coautor. 

5) Cada submissão deverá corresponder a um único paper. Assim, autores que por 
ventura submetam dois artigos, deverão realizar cada submissão de forma 
individualizada. 

6) Na submissão, deve-se enviar: 
i. Uma cópia identificada – autor(es) e afiliação institucional; 

ii. Uma cópia anômina, sem qualquer menção que permita a identificação 
dos autor(es) e afiliação institucional; 

iii. Comprovante de pagamento da taxa de submissão, cujos valores e 
detalhes de pagamento encontram-se abaixo. 

iv. Para facilitar o trabalho da secretaria do Encontro, no corpo do email 
deverão constar o título do artigo, o nome do autor (ou autores) e a área 
de interesse da submissão, além da composição do valor do depósito (só 
submissão ou submissão e anuidades, e quais anuidades). 

7) Dados para pagamento das taxas de submissão: 
Banco do Brasil 
Associação Keynesiana Brasileira 
Agência: 1899-6 
Conta corrente: 36784-2 
CNPJ: 10.373.254/0001-09 

 
Taxas de submissão: 

1) Membros da AKB com a anuidade de 2016 em dia:  
i. Estudantes de graduação e pós-graduação: R$ 40; 

ii. Profissionais: R$ 50. 
 

2) Membros da AKB com a anuidade de 2016 em atraso: 
i. Estudantes de pós-graduação: R$ 140 (R$ 40 da submissão e R$ 100 da 

anuidade 2016); 
ii. Estudantes de graduação: R$ 90 (R$ 40 da submissão e R$ 50 da 

anuidade 2016); 
iii. Profissionais: R$ 180 (R$ 50 da submissão e R$ 130 da anuidade 2016). 

 
3) Não membros que queiram se filiar – com desconto sobre a anuidade 2016: 

i. Estudantes de pós-graduação: R$ 130 (R$ 40 da submissão e R$ 90 da 
filiação e anuidade 2016); 

ii. Estudantes de graduação: R$ 80 (R$ 40 da submissão e R$ 40 da filiação 
e anuidade 2016); 

iii. Profissionais: R$ 160 (R$ 50 da submissão e R$ 110 da filiação e 
anuidade 2016). 
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4) Não membros da AKB sem interesse de filiação: 

i. Estudantes de pós-graduação: R$ 80; 
ii. Estudantes de graduação: R$ 60; 

iii. Profissionais: R$ 100. 
 
Ressalta-se que: 

a) a submissão de artigos requer, para os membros, o pagamento da anuidade de 
2016; 

b) a taxa de inscrição no encontro será bem mais elevada para não-membros que 
para membros.  

A AKB buscará providenciar acomodação para o autor ou um dos autores dos trabalhos 
aprovados, sujeito à aprovação de nossas solicitações de recursos junto às agências 
governamentais. Custos de transporte, alimentação e de qualquer outra natureza serão 
cobertos pelo participante. 

Para mais informações, contate o comitê organizador da IX AKB: Nelson Marconi 
(FGV-SP), André Cunha (UFRS). André Nassif (UFF), Eliane Araújo (UEM), Fábio 
Terra (UFU), Marco Flavio da Cunha Resende (UFMG), Ricardo Araújo (UnB) e 
Giuliano Contento de Oliveira (Unicamp). 
 
Informações adicionais  
 
Valor das anuidades em atraso anteriores a 2016: 
 

Para pagamento até 15/08: 
i. Estudantes de pós-graduação: R$ 75 para cada anuidade em atraso, 

anterior a 2016; 
ii. Estudantes de graduação: R$ 25 para cada anuidade em atraso, anterior a 

2016; 
iii. Profissionais: R$ 100 para cada anuidade em atraso, anterior a 2016. 

 
Para pagamento após 15/08: 

i. Estudantes de pós-graduação: R$ 100 para cada anuidade em atraso, 
anterior a 2016; 

ii. Estudantes de graduação: R$ 50 para cada anuidade em atraso, anterior a 
2016; 

iii. Profissionais: R$ 130 para cada anuidade em atraso, anterior a 2016. 
 

 


