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"MUDANÇAS CLIMÁTICAS, DESIGUALDADE SOCIAL 

E CRISE DE SAÚDE NA IBERO-AMÉRICA" 
No início do século 21, a pandemia de Covid-19 marcou o futuro da humanidade, agravando os problemas sociais, 
especialmente na América Latina, e tornando cada vez mais distante a conquista do bem-estar geral, em um cenário 

de forte contaminação que agrava a situação. As gerações atuais enfrentam um desafio de saúde único que teve efeitos  
generalizados nas várias atividades e condições de vida da população. Um fato novo, que, não apenas aprofundou os 
problemas, mas revelou outros novos. 

Embora a origem do problema seja comum - o vírus SARS-Cov-2 - seus impactos em diferentes sociedades, nações e 
regiões do planeta são e continuarão a ser heterogêneas; da mesma forma, seus efeitos nas economias, nas relações 
sociais, no bem-estar e nos direitos a curto, médio e longo prazo. 

No início deste século, a região latino-americana continuou a se inserir na economia internacional, principalmente por 
meio da exportação de commodities, em um contexto de enfraquecimento do comércio mundial desde a crise financeira 
de 2008-2009, que se agravou com a presença da COVID-19. Com a pandemia subsequente, as taxas de crescimento 

foram interrompidas e reduzidas em vários países, enquanto outros reduziram o impacto devido à diversidade de seus 
recursos. O crescimento econômico médio foi de 1,8% a.a. neste período, alguns países, como Argentina,  
apresentando taxas inferiores à média e outros, como México, Chile, Colômbia e Peru, superiores. 

Do ponto de vista social, não foi possível nas últimas décadas reduzir os níveis de pobreza massiva que afetam grande 
parte dos habitantes da América Latina, nem reduzir a histórica desigualdade socioeconômica que a caracterizou. E as 
reações à expansão do coronavírus trouxeram consigo um enfraquecimento da coesão social e maiores expressões 

de descontentamento e vulnerabilidade. 

A alta mortalidade, as demandas de enormes recursos para a saúde pública e a paralisia da mobilidade física de bens 
e pessoas estão gerando um forte impacto econômico em todos os países da região. E, em relação a isso, o fechamento 

de parte da indústria e a redução dos voos e transportes internacionais, por exemplo, têm significado menor uso de 
combustíveis fósseis, contribuindo para a redução da poluição do ar e resultando em certo otimismo em relação à 
sustentabilidade ambiental. No entanto, esse otimismo pode ser temporário, já que com a reativação econômica é bem 

provável que as águas voltem aos seus canais obscuros. 

Do ponto de vista político, a América Latina entrou no século 21 após um período de expansão dos métodos 
democráticos, embora em geral isso não se traduzisse em maior governança ou na consolidação de estados e leis. No 

período mais recente, instituições democráticas de vários países latino-americanos parecem estar passando por 
processos de desconstrução. 

Em geral, as perspectivas de reativação econômica tanto no nível mundial quanto no continente ibero-americano 

dependem, em primeiro lugar, do sucesso na divulgação dos avanços científicos para imunizar a população, mas, 
depois, da implementação de políticas econômicas e sociais, agora sim, voltadas para um desenvolvimento mais 
sustentável, econômica, social e ambientalmente, para a região. 
 

SOBRE A SASE 
Fundada em 1989, a Sociedade para o Avanço da Socioeconomia (SASE) é uma instituição internacional 
com membros em mais de cinquenta países. O SASE organiza um grande encontro anual, além de 
encontros regionais, eventos acadêmicos locais e publica uma revista científica, o Socio-Economic Review 
(SER). 

Em 2013, foi realizado o I Encontro Ibero-Americano de Socioeconomia, na Universidade Nacional 
Autônoma do México. O II Encontro Ibero-Americano de Socioeconomia, realizado em 2015, foi realizado 
em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil e em 2017, em Cartagena, Colômbia. 
O IV Encontro Ibero-americano de Socioeconomia, em 2019, foi realizado na Faculdade de Economia da 
Universidade Nacional, em Heredia, Costa Rica. O V Encontro, dadas as condições sanitárias do planeta, 
será realizado virtualmente, com o patrocínio da Universidade Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru, 
em dezembro de 2021. 
 

DATAS IMPORTANTES 
06/1/2021: Abertura do prazo para envio de artigos e painéis 
30/09/2021: Termina o prazo para envio de artigos e painéis 
15/10/2021: Comunicação de aceitação de artigos e painéis. 

De 1 a 3 de dezembro de 2021: Celebração online do V RISE. 

mailto:VRISE2021@uam.es
mailto:admin@sase.org
https://risesase.wixsite.com/rise-sase
https://sase.org/event/2021-regional-ibero-america/


 

+ Info: Email:  VRISE2021@uam.com /  admin@sase.org / saseexecutive@sase.org 
           https://risesase.wixsite.com/rise-sase  /  https://sase.org/event/2021-regional-ibero-america/ 

P
ág

in
a
3

 

ENVIO DE PAINÉIS E ARTIGOS 
1. É possível enviar duas categorias distintas: Artigos ou Painéis. Você só precisa enviar um resumo da apresentação. Para inscrição e 

participação no painel ou apresentação no V RISE SASE, não é necessário o envio do artigo completo.  
2. Para enviar um artigo individual, você deve incluir um resumo. Resumos para submissões para redes regulares não devem ter mais de 500 

palavras. Todos os envios devem incluir 3 palavras-chave.  
3. Painéis: um resumo global deve ser incluído para o painel e resumos para cada uma das 3-4 comunicações que compõem o painel. Os 

mesmos critérios que são solicitados para os resumos de comunicações individuais são exigidos para o painel. 
4. Cada pesquisador pode enviar no máximo 2 artigos. O mesmo artigo não pode ser enviado para diferentes mesas temáticas. 
5. O resumo deve conter como elementos mínimos: 

a) Objetivo(s), b) Metodologia, c) Principais resultados, d) Bibliografia e) Nomes, e-mail e créditos acadêmicos de todos os autores 
6. Serão aceitos resumos em espanhol, português e inglês, idiomas oficiais do evento. 
7. Indique a sessão temática para a que se candidata, de 1 a 12. 
8. O Comitê Científico definirá os trabalhos aceitos, a referida aceitação será comunicada aos palestrantes e os resumos aceitos serão publicados 

no site https://risesase.wixsite.com/r ise-sase 
9. CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS. 

Abertura: 1º de junho de 2021 
Resumo: antes de 30 de setembro de 2021. 
Confirmação de aceitação do artigo: 15 de outubro. 

10. Preencha o formulário de inscrição da apresentação no seguinte link: https://sase.org/event/2021-regional-ibero-america/ 
 

SESSÕES TEMÁTICAS
1. Debate sobre o estado da Socioeconomia na Ibero -

América: metodologia das ciências sociais. 
2. Migrações. 

3. Patrimônio histórico e desenvolvimento sustentável:  
desafios e perspectivas. 

4. Inovação tecnológica, especialização produtiva e 

comercial, relações de trabalho, informalidade e 
precarização do trabalho 

5. Deglaciação, água subterrânea e estresse hídrico.  

Riscos e desastres. 

6. Gestão, descentralização e desenvolvimento local: 
urbanização e gestão de resíduos. 
7. Tráfico de drogas: problema social e ambiental. 

8. Desigualdades de gênero.  
9. Desigualdades sociais e pobreza. 
10. Turismo tradicional e ecológico no desenvolvimento 

local. 
11. Recursos naturais Agricultura e biodiversidade. 
12. A pandemia: recessão global e crise de saúde

 

COMITÊ CIENTÍFICO 
PRESIDENTE:  

● Dr. Santos M. Ruesga Benito (UAM, Espanha, Comitê Executivo SASE) 
MEMBROS: 

● Dr. Luis Enrique Alonso, (UAM-Espanha), 
● Dr. Juan Anicama (UNMSM-Peru), 
● Dr. Andrew Schrank, (Brown University-EEUU), 
● Dr. Miguel Atienza (UCN-Chile), 
● Dra. Shirley Benavides Vindas (UNA-Costa Rica), 
● Dr. Jorge Carrera (UNLP-Argentina), 
● Dr. Nitsan Chorev (Brown University, EE.UU), 
● Dr. César Gavidia Chucán (UNMSM-Peru) 
● Lic. Rolando Cordera, (UNAM-México), 
● Dra. María Ángeles Durán (CSIC, Espanha), 
● Dr. Pedro Fonseca (UFRGS-Brasil), 
● Dr. Gerardo Fujii (UNAM-México), 
● Dr. Fernando González Laxe (UDC-Espanha), 
● Dra. Tania Jimenez Castilla (UTB, Colombia), 
● Dr. Leonardo Lomelí (UNAM-México), 
● Dr. José Madeiros (UFRJ-Brasil), 
● Dr. Antonio Martin Artiles (UAB-Espanha), 
● Dr. Jorge Mario Martínez Piva (Cepal), 
● Dr. André Moreira Cunha (UFRGS–Brasil), 

● Dr. Juan Carlos Moreno Brid (UNAM-México), 
● Dr. Ciro Murayama (UNAM-México), 
● Dra. Isabel Novo Corti (UDC-Espanha), 
● Dra. Jacqueline O’Reilly, U. Sussex, UK, Presidenta da 

la SASE) 
● Dra. Laura Pérez Ortiz (UAM, Espanha), 
● Dr. Michael, Piore, (MIT - EEUU), 
● Dra. Marta do Reis Castilho (UFRJ – Brasil, Comitê 

Executivo SASE). 
● Dr. Frederico Rocha (UFRJ-Brasil), 
● Dr. Julimar da Silva Bichara (UAM-Espanha), 
● Dra. Andrea Seelenfreund, (Universidad Academia 

Humanismo Cristiano, Chile), 
● Dra. Akos Ros-Tas, Universidad de California, EE. UU)  
● Dr. Diego Sánchez-Ancochea, (Oxford U.-UK) 
● Dr. Daniel Toro (UTB-Colombia) 
● Dra. Ana Urraca, (UFF-Brasil) 
● Dra. Ana Isabel Viñas (Universidad Europea, Espanha).

 

COMITÊ ORGANIZADOR
● Juan Eleazar Anicama (UNMSM-Peru), 
● Carlos Armas Morales (UNMSM-Peru), 
● Javier Baquero López (UAM, Espanha), 
● Jacob Bromberg (SASE), 
● Jorge Luis Delgado (UCSG, Equador), 
● Annelies Fryberger, (Executive Head of SASE), 

● Laura Pérez Ortiz (UAM-Espanha),  
● Marta dos Reis Castilho (UFRJ-Brasil), 
● Cristian Darío Castillo Robayo (UCB, Colômbia), 
● Julimar da Silva Bichara (UAM-Espanha), 
● Pat Zraidi (SASE).
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CONFERENCISTAS  
⮚ Professor Daniela Magalhães Prates (UNTACD e Universidade de Campinas). 
⮚ Professor Rolando Cordera, (UNAM-México). 

⮚ Professor Amy Offner, University of  Pennsylvania 
⮚ Professor Félix Ovidio Jiménez Jaimes (Pontificia Universidad Católica de Perú). 
⮚ Professor Ricardo French-Davis (Universidad de Chile). 

 

PAPERS PROCEEDINGS 
Todos os resumos aceitos e apresentados no V RISE serão publicados na edição digital do RISE, com ISBN, em 

https://risesase.wixsite.com/rise-sase 
 

PUBLICAÇÃO V RISE em revistas indexadas 
A V RISE oferece a oportunidade de publicar os melhores trabalhos apresentados, cujos temas estejam relacionados ao conteúdo 
do evento, em revistas indexadas, colaboradoras do evento. Os autores interessados devem enviar o artigo completo até 31 de 

dezembro de 2021, devendo obedecer às normas de avaliação e publicação de cada periódico. 

Os requisitos para participação na chamada de Publicação em Periódicos da V RISE são: 
a. Ter submetido atempadamente o resumo para a convocatória do V RISE e ser aprovado pela Comissão Científica 

b.  Todos os coautores devem estar cadastrados no V RISE e, portanto, ser membros do SASE. 
c.  Tendo apresentado a comunicação no evento V RISE. 

d.  Enviar até 31 de dezembro de 2021 o texto completo do artigo de pesquisa, para participar da seleção dos periódicos das 
entidades organizadoras e colaboradoras. 

REVISTAS COLABORADORAS 

Atlantic Review of Economic (AROE, Espanha) 
Econômica (UFF, Brazil) 
Pensamiento Crítico (Peru) 
Revista EconomíaUNAM, México) 
Revista de Economia Contemporânea (UFRJ, Brasil)  
Revista de Economía Mundial (Espanha) 

Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e 
Innovación Socioecológica (RIESISE) (*) 
Revista X-Pendientes Económicos (Equador) 
Revista Econômica do Centro-Oeste (UFG, Brasil) (*) 
Revista OIKOS (UFRJ, Brasil)  
(*) special issue pra V RISE papers) 

 

+ INFORMAÇÃO 
Todas as informações sobre o V Encontro Ibero-americano de Socioeconômico podem ser encontradas em suas webs   
https://risesase.wixsite.com/rise-sase  &  https://www.sase.org/    
Para mais informações, entre em contato em:  
VRISE2021@uam.es   /   saeexecutive@sase.org  and   admin@sase.org 
 

INSCRIÇÕES V RISE - 2021 
Para participar do V Encontro Ibero-americano de Socioeconomia, é necessário fazer a inscrição por meio do formulário localizado  

em: https://sase.org/event/2021-regional-ibero-america/ 
Será emitido um certificado de apresentação aos que se inscreveram, pagaram as taxas correspondentes e apresentaram o seu 

trabalho na sessão designada. O pagamento das taxas de participação no V RISE será  feito no mesmo site da inscrição, de acordo 

com os valores a seguir. 
 

TAXAS 
MEMBROS DO SASE: No estudantes …...................…………………...……………………………………….. $50,00 
MEMBROS DO SASE: Estudantes …………………….......................…………………………………………... Grátis 
NO MEMBROS: No estudantes …………………………………………….................………………..…............ $75,00 
NO MEMBROS: Estudantes …………………………………………………………….................………............ $25,00 
Acadêmicos e alunos da Escola de Economia do UNMSM …………………………….................................... Grátis 
Estudantes de outras universidades peruanas e universidades parceiras ……………...................................  Grátis 

 

UNIVERSIDADES PARCEIRAS 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) (Espanha) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (México). 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Equador). Universidad Tecnológica Bolívar (UTB) (Colômbia). 

Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) (Brasil). Universidad Nacional (UNA) (Costa Rica). 
Universidade Federal de Rio de Janeiro (Brasil).  
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