	
  

II CONGRESSO DE FILOSOFIA DO DIREITO PARA O MUNDO
LATINO

EDITAL	
  
O Programa de Pós-Graduação da Faculdade Nacional de Direito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, em parceria com a
Associação Brasileira de Filosofia - ABRAFI e a Associação Jusfilosófica
para do Mundo Latino - iLatina, convoca para o II Congresso de Filosofia
do Direito para o Mundo Latino, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de
julho de 2018, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
O evento ocorrerá nas dependências da Escola da Magistratura do
Estado do Rio de Janeiro, situada na Rua Dom Manuel nº 25, Centro, Rio
de Janeiro.
Organização:
Margarida Lacombe Camargo (UFRJ)
Juliana Neuenschwander Magalhães (UFRJ)
Marcelo Campos Galuppo (UFMG/PUC-Minas)
Cláudia Roesler (UnB)
Comitê Científico Brasileiro:
Leonel Severo da Rocha (UNISINOS)
Maria Lúcia Oliveira (UNIRIO)
Cecília Caballero Lois (UFRJ)
Pedro Parini (UFPE)
Luciano Nuzzo (UFRJ/Universitá de Salento)
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Comitê Executivo iLatina:

D. Accatino (Chile)
J.P. Alonso (Argentina)
N. Bersier (Suíça)
E. Bodelón (Espanha)
J. Calvillo (México)
V.J. Carvajal (Colômbia)
J. Cruceta (Rep. Dominicana)
J.A. Cruz Parcero (México)
D. Duquelsky (Argentina)
R. García Manrique (Espanha)
I. Lifante (Espanha)
M. Lacombe (Brasil)
H. López Sterup (Colombia)
A. Lozada (Equador)
D. Mendonca (Paraguai)
E. Millard (França)
R. Ortega (México)
F. Poggi (Itália)
M.C. Quispe (Peru)
J.C. Riofrío (Ecuador)
R. Rabbi-Baldi (Argentina)
C. Roesler (Brasil)
J. Vega (Espanha)
R. Villanueva (Peru)

	
  

2	
  

	
  

Comitê Assessor iLatina:

J. Aguiló (U. Alicante, Espanha)

A.M. Hespanha (U.Lisboa,

J.P. Alonso (U. Buenos Aires,

Portugal)

Argentina)

M. Jori (U. Milão, Itália)

R. Arango (U. de Los Andes,

F.J. Laporta (U. Autónoma de

Colômbia)

Madrid, Espanha)

M. Atienza (U. Alicante, Espanha)

D. Mendonca (U. Católica de

J.C. Bayón (U. Autónoma Madrid,

Asunción, Parguai)

Espanha)

J.J. Moreso (U. Pompeu Fabra,

C. Bernal (U. Externado,

Espanha)

Colômbia)

F. Ost (U. Bruxelas, Bélgica)

M. Campos Galuppo (U. Federal de

A. Pintore (U. Cagliari, Itália)

Minas Gerais, Brasil)

C. Peña (U. Diego Portales, Chile)

C.M. Cárcova (U. Buenos Aires)

R. Pérez-Perdomo (U. Caracas,

J. de Lucas (U. Valencia, Espanha)

Venezuela)

F.J. Ezquiaga (U. País Vasco,

A. Rubio (U. Granada, Espanha)

Espanha)

A. Ruiz Miguel (U. Autónoma

J. Ferrer (U. Girona, Espanha)

Madrid, Espanha)

J.A. García Amado (U. León,

O. Sarlo (U. Uruguai)

Espanha)

A. Squella (U. Valparaíso, Chile)

M. Gascón (U. Castilla-La Mancha,

M. Troper (U. Paris X, França)

Espanha)

R.Vázquez (Instituto Tecnológico

R. Guastini (U. Génova, Itália)

Autónomo de México)

E.P. Haba (U. Costa Rica)

R. L. Vigo (Pont. U. Católica
Argentina)
F. Viola (U. Palermo, Itália)
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Apresentação:
O mundo latino tem investido na construção de uma jusfilosofia que
objetiva produzir epistemologias e referências conceituais a partir de
contextos latinos, de modo a contribuir para a transformação de
instituições jurídicas, políticas e sociais de seus países. A realização deste
evento representa a consolidação dos esforços iniciados no Encontro da
Associação Argentina de Filosofia ocorrido em 2014 na cidade de Buenos
Aires, ao qual sucedeu o I Congresso de Filosofia do Direito realizado em
2016 na cidade de Alicante, quando também foi criada a Associação
Jusfilosófica do Mundo Latino - iLatina.
O objetivo do presente Congresso é viabilizar a construção de uma
filosofia do direito própria do mundo latino, a partir de perspectivas
teóricas comuns e problemas semelhantes.
Dinâmica do evento:
Haverá uma mesa de abertura e uma de encerramento sobre
questões

relevantes

ao

contexto

do

Congresso.

Na

sessão

de

encerramento será promovida também a Assembleia Geral da iLatina.
O Congresso será organizado em torno dos seguintes temas:
1) Gênero e Teoria do Direito
2) Crise da democracia e desigualdades
3) Justiça de Transição
4) Estado de Exceção e Estado Constitucional de Direito
5) Ativismo Judicial e Judicialização da Política
6) Direito, razões e racionalidade
7) Nossos Clássicos
Os trabalhos enviados pelos participantes serão discutidos em
grupos organizados para cada um dos temas, simultaneamente, na tarde
do dia 11 de julho. Dependendo do número de inscritos para um mesmo
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tema, o grupo poderá ser subdividido em mais de uma sala para
possibilitar o debate.
Nos dias 12 e 13 haverá sessões plenárias, uma para cada tema do
Congresso, nas quais um relator ou uma relatora irá expor uma
sistematização dos trabalhos, de forma a promover a discussão com o
público presente.
O tema “Nossos Clássicos” visa recuperar a teoria de nomes
importantes da nossa tradição jusfilosófica, e não será objeto de debate
em grupo específico, mas de relatoria na última sessão plenária.

Inscrição:
Para que a inscrição seja efetivada, o interessado ou a interessada
deverá submeter previamente seu trabalho à organização do evento e, a
partir do recebimento da resposta, deverá realizar o pagamento da taxa
de inscrição no site, de acordo com as seguintes tabelas:
Prazo para submissão dos trabalhos:
Para trabalhos
enviados até:

Resposta de
aceite até:

16 de fevereiro
18 de abril
17 de maio

22 de fevereiro
25 de abril
28 de maio

Prazo e valores para inscrição:
Para pesquisadores e profissionais:

	
  

Até 29 de março:

R$ 700,00

Até 30 de abril:
Até 30 de maio:

R$ 850,00
R$ 1.000,00
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Para mestrandos e doutorandos:
Até 29 de março:

R$ 525,00

Até 30 de abril:
Até 30 de maio:

R$ 637,00
R$ 750,00

Ouvintes
A modalidade ouvinte se refere à pessoa interessada, inclusive
alunos de graduação, a assistir às sessões de abertura, plenárias e de
encerramento.
Prazo e valor para inscrição de ouvinte

A partir 31 de
maio:

R$ 300,00

Obs.: As inscrições na modalidade ouvinte serão limitadas, em função da
capacidade do auditório.
Bolsas:
Mestrandos e doutorandos poderão se candidatar a 30 bolsas na
modalidade isenção de inscrição, que serão oferecidas para os autores
dos melhores trabalhos enviados até o dia 15 de março de 2018.
A resposta das bolsas de isenção será dada até o dia 26 de março.
Normas para submissão dos trabalhos:
Os trabalhos deverão ser enviados em PDF, em alguma das línguas
do iLatina (português, espanhol, italiano, francês), com no mínimo 10 e
no máximo 15 laudas, fonte “Times New Roman” 12 e espaçamento 1,5
cm.
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O trabalho deverá conter um resumo de no máximo 500 palavras.
Deverá ser inédito, permitida a coautoria. Os autores deverão possuir no
mínimo a condição de mestrando. Não serão aceitos trabalhos de
estudantes de graduação ou graduados, ainda que como coautores.
Divulgação dos trabalhos:
Os trabalhos serão disponibilizados previamente, na íntegra, aos
participantes inscritos, em área reservada do site do Congresso.
No segundo semestre de 2018 a comissão científica, juntamente
com cada um dos relatores, selecionará os 10 (dez) melhores trabalhos
de cada tema para comporem uma publicação no formato de livro
eletrônico.

Contato:
E-mail: ilatina2018@gmail.com
Mais informações no site
https://www.conpedi.org.br/eventos/ilatina/
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