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TEMA Transformação produtiva, assimetrias territoriais e 

exclusão social em Ibero-América 
As mudanças vertiginosas experimentadas pela sociedade contemporânea foram acompanhadas por um processo de 
reestruturação e realocação de atividades produtivas, tanto global quanto localmente. A mudança tecnológica levou a 
uma maior flexibilidade dos sistemas de produção e dos mercados de trabalho, que se expressa em uma dinâmica de 
acumulação de capital que não se ancora nos territórios, mas se move permanentemente, através do espaço e das 
fronteiras em busca de maior rentabilidade. Esse fenômeno, típico da acumulação flexível de capital, tem gerado novas 
condições para a concentração de atividades produtivas em novos centros de aglomeração, deixando em seu rastro 
um problema de desenvolvimento desigual, que reproduz as assimetrias territoriais e a exclusão social das populações 
que vivem em áreas periféricas ou, na falta disso, não possuem qualificações para entrar nos novos mercados de 
trabalho. 

Os países ibero-americanos enfrentam o desafio de projetar e implementar políticas públicas e estratégias de 
desenvolvimento que possam se adaptar às novas condições estabelecidas pela sociedade do conhecimento, com o 
objetivo de promover uma transformação produtiva com equidade e sustentabilidade ambiental, capaz de reduzir 
assimetrias territoriais no acesso a bens e serviços básicos e ao mercado de trabalho. Esta tarefa incorpora uma visão 
de bem-estar onde a inclusão social (devido a gênero, etnia, raça, trabalho imigrante) está no centro da agenda de 
desenvolvimento de nossos países. 

SOBRE A SASE 
Fundada em 1989, a Sociedade para o Desenvolvimento da Sócio-Economia (Society for the Advancement of Socio-
Economics – SASE) é uma instituição internacional com membros em mais de cinquenta países. A SASE organiza um 
encontro anual principal, além de encontros regionais, eventos acadêmicos locais, e edita a revista Socio-Economic 
Review. Em paralelo à criação de da seção Ibero-Americana da SASE, foi organizada em 2013, na Universidade 
Autônoma do México, a Primeira Reunião Ibero-Americana de Socioeconomia, o primeiro encontro regional da SASE. 
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. 

En 2019, o IV Encontro Ibero-Americano de Socioeconomia será realizado em Heredia, na Costa Rica. Para essa 
ocasião, a organização deste encontro será conduzida pela Escola de Economia da Universidade Nacional da Costa 
Rica. 

ENVIO DE SESSÕES E ARTIGOS 

1. Para a inscrição e participação da IV RISE-SASE, só é preciso enviar um resumo do artigo. 

2. Se a proposta é uma sessão, deve incluir um título, um resumo global da sessão e resumos para cada um dos 3-4 
artigos que compõem a sessão. Os mesmos critérios solicitados para resumos de artigos individuais são 
necessários para a sessão.  

3. O Comitê Científico definirá os trabalhos aceitos, a aceitação será comunicada aos palestrantes e será publicada 
no site dos resumos aceitos.  

4. O prazo para envio dos resumos será até o dia 30 de julho de 2019 

5. Cada pesquisador pode enviar no máximo dois trabalhos. 

6. 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 
f. Deve ter uma extensão de até 500 palavras no máximo. 
g. Resumos serão aceitos em espanhol, português e inglês, idiomas oficiais do evento. 

Indique a mesa temática a que é submetida, de 1 a 12. 
Preencha o formulário de registro no seguinte link www.iv-rise.una.ac.cr/index.php/es/ 
Os resumos dos trabalhos aceitos e apresentados durante o evento será publicado em sua memória que tem ISSN 
registro: https://risesase.wixsite.com/rise-sase. 
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MESAS
1. Contribuições e avanços teórico-metodológicos na 
socioeconomia 
2. Globalização, desenvolvimento local e territorial 
3. Governança e participação cidadã no debate sobre 
políticas públicas ambientais 
4. Arquitetura institucional da regulação 
5. Migração, informalidade e direitos humanos. 
6. Economia do conhecimento e indústria cultural 
7. Democracia e desenvolvimento 

8. Reformas institucionais para o desenvolvimento 
econômico e a equidade: uma abordagem de 
competitividade 
9. Setores produtivos, PMEs e cadeias produtivas 
10. Governança fiscal: distribuição, equidade e 
território 
11. Rumo a uma agenda de desenvolvimento humano  
12. Território, desigualdade e pobreza

COMITÊ CIENTÍFICO
 Dr. André Moreira Cunha (UFRGS–Brasil) 

 Dr. Andrés Escobar (U de Cartagena–
Colombia) 

 Dr. Andrew Schrank, (Bronw University-
EEUU) 

 Dr. Antonio Martin Artiles (UAB-España) 

 Dr. Augusto Aleán Pico (UTB-Colombia) 

 Dr. Guillermo Aznaran Castillo (Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (Perú) 

 Dr. Carlos del Cairo Silva (Pontificia 
Universidad Javeriana –Colombia) 

 Dr. Carlos Ochando (UV-España) 

 Dr. Chris Tilly (UCLA–EEUU) 

 Dr. Ciro Murayama (INE-México) 

 Dr. Daniel Toro (UTB-Colombia) 

 Dr. Diego Sánchez-Ancochea, (Oxford U.-UK) 

 Dr. Diego Silva Ardila (UIS – Colombia) 

 Dr. Fernando González Laxe (UDC-España) 

 Dr. Frederico Rocha (UFRJ-Brasil) 

 Dr. Gerardo Fujii (UNAM-México) 

 Dr. Gueibi Peres Souza (UFSC - Brasil) 

 Dr. Isabel Novo Corti (UDC-España) 

 Dr. Jorge Carrera (UNLP-Argentina) 

 Dr. Jorge Iván González (Universidad 
Externado-Colombia) 

 Dr. Jorge Mario Martínez Piva (Cepal) 

 Dr. Jorge Quintero (Uninorte-Colombia) 

 Dr. Juan Carlos Moreno Brid (UNAM-México) 

 Dr. Julimar da Silva Bichara (UAM-España) 

 Dr. Leonardo Lomeli (UNAM-México) 

 Dr. Luis Enrique Alonso, (UAM-España) 

 Dr. Manuel Barahona Montero (UNA-Costa 
Rica) 

 Dra. Maria Adelaida Farah (PUJ–Colombia) 

 Dra. Maria Cristina Cacciamali, (USP-Brasil) 

 MSc. Maria Leonela Artavia Jiménez (UNA-
Costa Rica) 

 Dr. Michael Piore, (MIT - EEUU) 

 Dr. Miguel Atienza (UCN-Chile) 

 Dr. Olman Villareal Guzmán (UCR–Costa 
Rica) 

 Dr. Pedro Fonseca (UFRGS-Brasil) 

 Ph.D Rafael Arias Ramírez (UNA-Costa Rica) 

 Dr. Rafael Agacino (Universidad de Chile) 

 Dr. Rolando Cordera, (UNAM-México) 

 Dr. Santos M. Ruesga (UAM, Comité Ejecutivo 
SASE) 

 Dra Shirley Benavidez Vindas (UNA-Costa 
Rica) 

 Dr. Victor Cantillo (Uninorte–Colombia)

 

COMITÊ ORGANIZADOR
 Rafael Arias Ramírez (UNA-CR),  

 Mónica Arley Valverde (UNA-CR),  

 Calos Armas (Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos-Perú), 

 Leonela Artavia Jiménez (UNA-CR),  

 Manuel Barahona (UNA-CR),  

 Shirley Benavides Vindas (UNA-Costa Rica), 

 Catherine L González Castillo (UTB – CO), 

 Fernando Herrero Acosta (UNA-CR),  

 Isabel Novo Corti, (UdC, España). 

 Álvaro Parada Gómez (UNA-CR),  

 Laura Pérez Ortiz (UAM-España), 
 Ignacio Rodríguez Araya (UNA-CR),  

 Santos M. Ruesga (UAM-España), 
 Julimar da Silva Bichara (UAM-España)

CONFERENCISTAS  
 Dra. Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana 
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 Dra. Nora Lustig, Rectora de la Universidad de las Américas-Puebla, México 
 Dr. Santos M. Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Madrid 

DATAS importantes 
De 1 de março de 2019: Abre prazo para recebimento de resumos e sessões 
31 de julho de 2019: Fim do prazo para receber as comunicações e sessões 

15 de septiembre de 2019: Seleção dos resumos e sessões. 

Del 20 al 22 de noviembre de 2019: Realizaçao da IV RISE na Escuela de Economía da UNA, Heredia. 

PUBLICAÇAO DE ARTIGOS Revistas indexadas 

A IV RISE oferece a oportunidade de publicar os melhores trabalhos apresentados em revistas/journals indexados, 
cujos temas estão relacionados com o conteúdo do evento. Os autores interessados terão que enviar um documento 
com o trabalho completo antes de 31 de dezembro de 2019, e devem cumprir as diretrizes de avaliação e publicação 
de cada revista. 

Os requisitos para participar da chamada para Publicação em Revista, no IV RISE são: 

a. Ter apresentado o resumo na IV RISE. 

b. Inscrever-se na IV RISE e, portanto, todos os co-autores devem ser membros da SASE. 

c. Apresentar a comunicação na IV RISE. 

d. Envio até 31 de dezembro de 2019 do texto completo do artigo. 

PAPERS PROCEEDINGS 
Todos os resumos aceitos e apresentados na IV RISE serão publicados na edição digital da RISE, com o respectivo 
ISBN, em https://risesase.wixsite.com/rise-sase  

INFORMAÇAO 

Toda a informação referente a IV Reunião Ibero-Americana de Socioeconomia por ser encontrada na seguinte 
webpage: https://www.iv-rise.una.ac.cr 

INSCRÇOES IV RISE - 2019 
Para participar do IV Encontro Ibero-americano de Socioeconomia como palestrante, é necessário que você se registre 
preenchendo o seguinte formulário: 
https://www.iv-rise.una.ac.cr  

TAXAS 
Sócio da SASE (participantes da reunião anual), só necessitam pagar a inscrição da reunião.............$130,00 
NOVOS MIEMBROS: Estudantes…………………………………………………………………………......$80,00 
NOVOS MIEMBROS: Não estudiantes…………………………….........................................................$180,00 
Acadêmicos e estudantes da Escuela de Economía de la UNA…………………………………………...... Free 

UNIVERSIDADES ALIADAS 
 Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
 Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) 
 Universidad Tecnológica Bolívar (UTB) 
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) 
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ENTIDADES COLABORADORAS 
 Colegio de Economistas de Costa Rica 

 
 


