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Apresentação
O Departamento de Direito Internacional e Comparado (DIN) da Faculdade de
Direito da USP (FDUSP), a Cátedra Martius de Estudos Alemães e Europeus
(FFLCH-USP) e o German Institute of Global and Area Studies (GIGA) têm o prazer
de convidá-los a participar das Jornadas Europeias 2017.
Na Europa e na América Latina, o regionalismo está sob estresse.
Desenvolvimentos como a ascensão das potências regionais, a posição mais
assertiva da China e da Rússia, e o novo governo nos Estados Unidos favorecem
mudanças de poder regionais e globais e um impulso contra normas como
democracia e direitos humanos. A comunidade internacional tem que lidar com
conflitos e crises onipresentes que envolvem externalidades negativas de alcance
transregional. Diante desses múltiplos desafios, é questionável se organizações
regionais como a União Europeia conseguem falar com uma só voz e ser
jogadores importantes e influentes na política mundial, ou se eles estão cada vez
mais atingindo seus limites. Partindo do pressuposto de que existem pontos em
comum, desenvolvimentos paralelos e influências recíprocas entre regionalismos
em todo o mundo, esta conferência estuda o "pushback" atual contra os processos
de integração e cooperação regionais em perspectiva comparada.
As Jornadas Europeias 2017 serão compostas de palestras de professores
convidados na parte da manhã e grupos de trabalho na parte da tarde que
oferecerão a oportunidade de apresentar de maneira informal projetos de
pesquisa atuais e de discutir as contribuições dos demais participantes.

Chamada para trabalhos
Para a participação nos grupos de trabalho, convidamos contribuições relacionadas com
a integração europeia, a União Europeia, outras organizações regionais ou perspectivas
comparativas sobre o regionalismo. As propostas apresentadas serão agrupadas em
grupos de trabalho temáticos, tais como:








Integração econômica em perspectiva comparativa
Desafios da integração monetária e financeira
As consequências do Brexit
A dimensão Brasil/América Latina das relações externas da UE
Desafios da política externa e de segurança
Regionalismo, democracia e direitos humanos
Proteção internacional de minorias na Europa e em outras regiões

Convidamos as inscrições de professores, pesquisadores pós-doutorados, doutorandos e
alunos de graduação e pós-graduação dos campos de direito, relações internacionais,
história, ciência política, economia, sociologia, filosofia e disciplinas adjacentes, cujas
pesquisas estejam em avançado estágio de elaboração. Vários professores já se
comprometeram a coordenar grupos de trabalho sobre alguns dos tópicos acima
mencionados.

Inscrição e prazos
Até 31 de julho de 2017:
-

-

Abstract de no máximo 1.500 caracteres
Link ao Currículo Lattes OU breve currículo vitae anexado
Idiomas: De preferência inglês, mas português e espanhol também são possíveis.
Aviso: Devido à participação de convidados estrangeiros, alguns grupos de trabalho
serão realizados parcialmente ou inteiramente em inglês.
e-mail para inscrição: jornadas.europeias@gmail.com

Até 15 de agosto de 2017:
Decisão sobre aceitação de propostas
Até 1 de setembro de 2017:
Divulgação do programa definitivo
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