
 

Chamada de Artigos 
 
A Global Business and Human Rights Scholars Association [associação Global de 
estudiosos sobre empresas e direitos humanos] convida você a enviar trabalhos para: 
 

Global Business and Human Rights Scholars Association 
5ª Conferência Anual 

12 a 13 de setembro de 2019. 
Universidade de Essex em Colchester, Inglaterra 

 
Este é um workshop para discutir a pesquisa em andamento, os trabalhos devem ser 
inéditos no momento da apresentação. Além de apresentar um trabalho na conferência, 
espera-se que os participantes leiam e estejam preparados para comentar e discutir os 
trabalhos de outros participantes. Os trabalhos podem ser apresentados em inglês, 
espanhol ou francês. Se houver propostas suficientes, será organizado um painel em 
português. O idioma de trabalho para as sessões comuns será o inglês. 
 
Acadêmicos de todas as disciplinas são convidados a se inscrever, e incentivamos 
contribuições que reflitam o caráter interdisciplinar do tema ‘Empresas e Direitos 
Humanos’ na teoria e na prática. Também consideraremos os pedidos para participar 
como observadores e debatedores. Os doutorandos não são elegíveis para apresentar 
suas pesquisas neste workshop, mas são bem-vindos a assistir. Para discutir seu 
trabalho, estudantes de doutorado podem se inscrever na Young Researchers Summit. 
 
Para se inscrever, envie um resumo de no máximo 250 palavras para 
ebhr@essex.ac.uk com o assunto “Proposta 2019 GBHRSA”. Por favor, inclua seu 
nome, afiliação, informações de contato, preferência pelo tema do workshop e um 
breve curriculum vitae. A conferência será organizada em torno de grupos de trabalho 
paralelos. Para ajudar na organização dos grupos, inclua cinco palavras-chave e 
uma indicação da (s) disciplina (s) com a qual você está envolvido. 
 
As propostas serão avaliadas por um comitê de seleção de artigos formado por 
membros existentes da Associação Global de Estudiosos de Empresas e Direitos 
Humanos. Será dada preferência aos membros da Associação. Você pode participar da 
Associação gratuitamente aqui. 
 
O prazo para submissão de resumos é 1o. de março de 2018. Os bolsistas cujas 
inscrições forem selecionadas para o simpósio serão notificados até 30 de março. Os 
trabalhos completos devem ser enviados até 15 de julho. 


