
 
 

6o Congresso de Estudos sobre Peronismo 

 
 

Faculdade de Economia, Universidade de Buenos Aires 
 

Buenos Aires, 29, 30 e 31 de agosto de 2018 

 

 

 

Primeiro Anúncio - Convocação de Resumos 

 

 
A Red de Estudios sobre el Peronismo convida aos interessados a enviarem resumo para o 6o 

Congresso de Estudos sobre Peronismo que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2018 na 

Faculdade de Economia da Universidade de Buenos Aires. O Congresso pretende suscitar 

comunicação e reflexões críticas sobre as linhas de pesquisa atuais, afim de promover perspectivas 

provisórias do conhecimento relacionado ao peronismo, desde o início até a atualidade. 

  

Os eixos temáticos serão organizados uma vez que os resumos e os trabalhos serão aceitos seguindo 

as Áreas Básicas: 

 

 

• Política 

• Cultura 

• Estado e políticas públicas 

• Economia e sociedade 

• Estudos comparativos, regionais e transnacionais 

• Debates conceituais e questões metodológicas 

 

 

Prazo para submissão de resumo: 7 de março de 2018 (notificação de avaliação: 15 de abril) 

O resumo deve conter até 300 palavras, usando o software Word, letra Times New Roman no tamanho 

12 e espaçamento entre linhas de 1.5. Deve explicar a abordagem analítica e as fontes empregadas. 

Utilize o título “VI Congreso de Estudios sobre el Peronismo” e inclua: 

 

 



• Área básica 

• Título 

• Nome do autor (máximo de três autores) 

• Afiliação institucional 

• Endereço de e-mail 

 

Resumos e trabalhos devem ser enviados por e-mail para: 

 

ejepolitica6congreso@gmail.com (Política) 

ejecultura6congreso@gmail.com (Cultura) 

ejeestado6congreso@gmail.com (Estado e políticas públicas) 

ejeecysoc6congreso@gmail.com (Economia e Sociedade) 

ejecompara6congreso@gmail.com (Estudos comparativos, regionais e transnacionais) 

ejedebates6congreso@gmail.com (Debates conceituais e questões metodológicas) 

 

 

Prazo de entrega do trabalho: 31 de maio de 2018 (notificação de avaliação: 30 de junho) 

O título, o nome do autor/es, a filiação institucional e o endereço de e-mail devem ser iguais aos 

utilizados no resumo. Todos os trabalhos devem ser escritos em letra Times New Roman, tamanho 

12, 1.5 de espaçamento entre linhas. Os documentos completos não podem ter mais de 20 páginas, 

incluindo notas e citações. Os documentos serão avaliados pelos coordenadores de cada área básica. 

 

Lançamento de livros: 

O comitê organizador avaliará a proposta de lançamentos de livros relacionados ao assunto do 

congresso. Os interessados devem enviar sua proposta para 6congresoperonismo@gmail.com, 

incluindo um breve Currículo dos autores e um índice do livro até o dia 1º de abril de 2018. 

 

Língua oficial: espanhol 

 

 

 

 

Organizado pela Red de Estudios sobre el Peronismo 

 

 

Secretário geral: Omar Acha (UBA-CONICET) 

 

Coordenadora acadêmica: Mara Petitti (UNMdP-CONICET) 

 

Comitê Organizador do Congresso: Carolina Barry (UNTREF-CONICET), Patricia Berrotarán 

(UNQ), Jessica Blanco (UNC-CONICET), Eugenia Cadús (UBA-CONICET), Fernando Castillo 

(UNJu-CONICET), Mariana Garzón Rogé (UBA-CONICET), José Marcilese (UNS-CONICET), 

Luciana Mingrone (UNTREF), Claudio Panella (UNLP), Mercedes Prol (UNR), Nicolás Quiroga 

(UNPd-CONICET). 

 

 

 

 

Mais informações sobre a Red em http://redesperonismo.org/ 
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