8º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE DIREITO, SOCIEDADE E CULTURA

UFF - Campus do Gragoatá, Auditório de Economia, Bloco F
Idiomas Oficiais: Português e Espanhol
REALIZAÇÃO

Rede Iniciativa Latino Americana de direito, sociedade e cultura (Iladisc) – Brasil
Universidade Federal Fluminense- UFF/Instituto de Estudos Estratégicos – INEST

Convocatória Geral
O Encontro Latino-Americano de Direito, Sociedade e Cultura é um evento anual organizado
pela Rede Acadêmica ILADISC, que visa fomentar a aproximação e o intercâmbio entre os diversos
profissionais e acadêmicos das ciências humanísticas, assim como proporcionar, no âmbito da America
Latina, um encontro de intelectuais de forma a incentivar a criação, circulação de ideias e conhecimentos
entre os profissionais da região. A primeira edição do Encontro ocorreu em 2007 no Auditório da
Sociedade Unificada de Ensino Superior e Cultura, no Rio de Janeiro, e contou com um público de
aproximadamente 180 pessoas que acompanharam as palestras, painéis e mesas, participando
ativamente dos debates proporcionados pelo Encontro.
Em sua sétima edição o evento ocorrerá nos dias 22 e 23 de junho de 2017 no Auditório de
Economia da Universidade Federal Fluminense – Campus do Gragoatá, Rua São Domingos, Bloco F Niterói, RJ. Terá como público alvo os grupos de acadêmicos, graduandos e pós-graduandos,
especialistas, pessoas que trabalham com a administração pública, pesquisadores da integração sulamericana, profissionais da iniciativa privada, dentre outros profissionais e a comunidade em geral. São
esperados cerca de 150 a 300 participantes diários.
Comissão Organizadora
VIII Encontro Latino-Americano de Direito, Sociedade e Cultura
https://www.facebook.com/iladisc - contato@eladisc.org -

8º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE DIREITO, SOCIEDADE E CULTURA

Convocatória de Estudantes de Graduação - Mesa Jovem
Poderão participar do Encontro estudantes universitários. Considerando-se que a
participação de estudantes é fundamental no contexto intelectual Latino Americano, o Eladisc
desde a sua 1ª edição em 2007, oportuniza um espaço para estudantes de graduação
apresentarem propostas de pesquisas, trabalhos e produções acadêmicas, sob orientação de
seus respectivos professores nos temas abaixo relacionados.
Temas:









Relações interamericanas
Geopolítica e Governança ambiental na AL no século XXI
Defesa e Segurança na AL
Constitucionalismo e políticas públicas na AL
Estado, democracia e integração na América Latina.
Relações Civis e militares na AL
Diálogos no Cone Sul: novos espaços na literatura, arte e cultura
Direitos Fundamentais na América Latina



Políticas de Migração e o debate midiático




Intercessões de Gênero, movimentos sociais e religiosidades
Intervenções humanitárias na Nova ordem Internacional
Economia política internacional
Diálogos e os novos espaços na literatura, arte e cultura
Temas da Agenda Internacional Contemporânea






A partir de 14 de abril até 31 de maio estará aberta a chamada para propostas de
comunicação que irão compor a Mesa Jovem aprovada para o VIII Encontro Latino Americano
de Direito, Sociedade e Cultura.
Para submeter uma proposta de comunicação à Mesa Jovem, os interessados devem
consultar a lista de temas aprovados para identificarem o mais apropriado para a comunicação que irão
propor. Enviar proposta diretamente aos coordenadores da Mesa Jovem com cópia para a

coordenação do Encontro (contato@eladisc.org) através dos contatos disponibilizados junto aos
nomes dos professores coordenadores da Mesa Jovem.

As propostas enviadas deverão conter as seguintes informações:


Nome, filiação institucional e endereço de e-mail do(s) proponente(s) e
professor orientador;




Título da comunicação;
Resumo (máx. 200 palavras);

MESA JOVEM Dia 23/06 – Tarde
13h30min às 16h30min
Local: (Auditório de Economia da Universidade Federal Fluminense – Campus do
Gragoatá, Rua São Domingos, Bloco F - Niterói, RJ.
COORDENADORES:
Ana Luiza Couto (FPMR- Mackenzie Rio e IBMEC) - luizacouto.rio@gmail.com
Antonio Renato Cunha (Coordenador/Direito. FPMR- Mackenzie Rio)antonio.cunha@mackenzie.br
Maria Leonor Sardas (FPMR- Mackenzie Rio e NEPPED)- leonor@sardas.adv.br
Nayara Cardoso (FPMR- Mackenzie Rio/IUPERJ-UCAM) - nayaracardoso@uol.com.br
Paulo Santos (FPMR- Mackenzie Rio) - spaulo20@gmail.com
Graziela Dumard (UCAM) - grazieladumard@gmail.com
Paulo Cesar Guimarães (FPMR- Mackenzie Rio e FSJ)- pcsabereser@yahoo.com.br
Isabelli Gravatá (FPMR- Mackenzie Rio) - isabellimaria.maron@mackenzie.br

INSCRIÇÕES – Participação Geral
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAmofoTStgDFZoZmDMNefTlJUZE583Jn8bdD1H
fBWwCZn5zQ/viewform?c=0&w=1

Dúvidas e esclarecimentos: contato@eladisc.org
https://www.facebook.com/iladisc

