
GRUPO DE ESTUDOS SOBRE ESCOLA AUSTRÍACA E PENSAMENTO ECONÔMICO LIBERAL 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

Apresentação 

 

Face às limitações acadêmicas observadas na formação dos estudantes de Economia e, 

não obstante, das demais ciências sociais aplicadas, acerca do pensamento liberal – com 

especial ênfase quanto ao arcabouço teórico da denominada Escola Austríaca de Economia – 

vem se mostrando relevante estabelecer um novo e complementar espaço intelectual de 

aprendizado, onde se possam realizar estudos, debates, exposições, e também se produzam 

publicações sobre o assunto. Neste sentido, o Grupo de Estudos sobre Escola Austríaca e 

Pensamento Econômico Liberal tem como finalidade proporcionar tal ambiente àqueles 

acadêmicos, professores e demais profissionais que almejem uma maior compreensão 

liberal e, portanto, por uma elevação cultural. 

 

Objetivo Geral 

 

Realizar estudos e análises sobre temas concernentes às teorias e perspectivas dos 

expoentes da Escola Austríaca de Economia e das demais correntes liberais do pensamento 

econômico. 

 

Objetivos Específicos 

 

I. Promover estudos e realizar análises de textos de autores da Escola Austríaca de 

Economia e sobre o pensamento econômico liberal, tendo, em cada projeto, um 

livro de referência previamente aprovado pelo Grupo. 

II. Realizar reuniões internas para exposição, análise e debates. 

III. Realizar apresentações externas, de acordo com os espaços acadêmicos oferecidos 

em eventos e demais ocasiões pertinentes. 



IV. Redigir documentos relevantes, artigos científicos, artigos jornalísticos, traduções, 

resenhas etc., com finalidade de se incentivar a escrita e a publicação de textos dos 

membros do grupo em site próprio. 

 

Regra Geral 

 

-  Postura profissional nas relações interpessoais. 

-  Obrigatoriedade da leitura dos textos sugeridos. 

-  Apoio na compreensão dos textos e respeito aos participantes do grupo. 

 

Quem pode Participar 

 

O Grupo de Estudos sobre Escola Austríaca e Pensamento Econômico Liberal é um 

grupo aberto a participação de indivíduos que se interessem pelos temas essenciais e se 

disponham em participar das atividades apresentadas nos objetivos específicos de deste 

plano de trabalho. 

 

 


