Prezado/a,
A Comissão Organizadora do XI Colóquio Internacional em Economia Política dos
Sistemas-Mundo disponibiliza a lista com os resumos aceitos. Em breve divulgaremos a
programação completa do evento.
A amplitude do sistema capitalista mundial e a complexidade de implementação das
decisões do Regime Internacional do Clima na Amazônia brasileira
Carlos Eduardo S. S; Jefferson Wagner e Silva Galvão
A Promoção da democracia enquanto instrumento do acúmulo de capital no
sistema-mundo moderno de Wallerstein: A influência americana na revolução de
2011 no Egito
Raissa Tochetto
Metamorfoses no mundo do trabalho nas periferias latino-americanas
em perspectiva histórico-mundial
Jales Costa e Juliano Vargas
Os Conceitos de Amado Cervo e Alguns Diálogos com Autores LatinoAmericanos sobre Desenvolvimento e Autonomia
Evaristo Nunes de Andrade Jr.
O universalismo europeu nos debates sobre a migração internacional
Truyitraleu Tappa
Um estudo de caso sobre Baianas de Acarajé contra a FIFA: o sistema
colonial/moderno global visto em perspectiva
Larissa da Silva Araujo
Superexploração da força de trabalho e reforma trabalhista: Brasil e México
Gabriel de Azevedo Soyer
Entre a teoria marxista da dependência e “análises do sistema-mundo”:
divergências e aproximações

Alberto Maia Araújo
Estrutura governamental e políticas de apoio à internacionalização de empresas: o
Brasil em perspectiva comparada com os demais BRICS
Bruna Machado Targino
Capital, trabalho e migração: ontologia e crítica
Hugo Cordeiro Mota Pinheiro
A cidade global latino-americana: considerações sobre o trabalho sob a perspectiva
dos sistemas-mundo
Marcos Vinícius Isaias Mendes
Expansão Econômica Sul Coreana: Estrategia e Aspectos Históricos
Maria Beatriz Souza Martínez
Quando o hábito (e o interesse) faz a cooperação: como a teoria dos jogos se fez
instrumento dissuasório no poder relacional brasileiro no sistema-mundo à luz da
geoeconomia e da geopolítica
Kaique Bini Sbampato
Madagascar na era da colonialidade e da complexidade: a cadeia mercantil da
baunilha Bourbon e a condição periférica
Juliane Becker Facco; Naiara Eli da Silva; Marcelo Arend
NAFTA, livre comércio e migração: o caso mexicano em perspectiva histórica
Gabriel Rolemberg Serwy
A crise econômica brasileira em questão: as reformas conservadoras e a
vulnerabilidade do território nacional
José Renato Ribeiro
Educação e mundo do trabalho na perspectiva do Sistema-Mundo
Ana Paula Krumel

Instituições internacionais, transformação tecnológica e desenvolvimento: o debate
sobre policy space
Henrique Zeferino de Menezes
Da Coréia do Sul a Bangladesh: o Brasil no sistema-mundo neste início de século
Angelita matos souza
Missões tributárias, comércio de longa distância e guerra: mapeando o debate
sobre o sistema sinocêntrico pré-moderno
Bruno Hendler
O desenvolvimento do capitalismo brasileiro e a constituição da dependência
financeira em perspectiva histórico-sistêmica
Gabriel Basso de Figueiredo
As Perspectivas dos Sistemas-Mundo e as Teorias das Relações Internacionais
Pedro Donizete C. Jr; Thiago F. Franco
A política externa dos Estados Unidos para a América Latina sob a administração
Trump: entre o fortalecimento nacional e a construção de um império mundial
Natália Argiles; Ana Paula Ranzi
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Contemporâneo: notas sobre as transformações das formas de sociabilidade
Fabio Padua dos Santos
As contribuições da análise dos sistemas-mundo na compreensão da origem do
sistema capitalista
Dorival Bruno Leal Todescato
Cordialmente
Comissão Organizadora

