Congresso Internacional Italo-iberoamericano de Direito Constitucional
TORINO
16-17 DE OUTUBRO DE 2017

FEDERALISMO EM TEMPOS DE TRANSIÇÃO
CALL FOR PAPERS

O Centro Studi sul Federalismo com la Sezione italiana del Instituto iberoamericano de Derecho
Constitucional tem o prazer de convidar estudiosos e especialistas italianos y estrangeiros para
participar do Congresso internacional Italo-iberoamericano de Direito Constitucional, que terá ocorrerá
em Torino (Italia) nos dias 16 e 17 de Outubro de 2017, em torno do tema:

Federalismo em Tempos de Transição
O Congresso quer aprofundar, em perspectiva comparada, alguns aspectos em torno do
tema proposto e em especial as seguintes sessões de trabalho:
a. Federalismo e democracia: Crise ou renovação de uma combinação tradicional?
b. Quais as características do Federalismo em tempos de transição?
c. Federalismo, conflito e transição: dinâmicas e sinergias.

Estudiosos que pretendam apresentar uma intervenção( relatório) em uma das sessões
devem enviar o resumo da sua apresentação até 30 de Abril de 2017 para o endereço de email itibam2017@csfederalismo.it em formato word.
O resumo deve conter:
Nome e sobrenome do autor;
afiliação acadêmica e qualificação do autor;
endereço mail do autor;
título da apresentação;
resumo do relatório (max 500 palavras) em italiano, espanhol ou português; e
sessão de trabalho selecionada para a apresentação.
Os relatorios serão seleccionados para ser expostos pelo Comité Científico do Congresso.
A aceitação será comunicada para o autor até segunda quinzena de maio. Em cada sessão
serão seleccionados um máximo de cinco relatórios.
A aceitação permite a participação no trabalhos do Congresso e o acesso aos intervalos.
Para expor o trabalho os autores selecionados terão cerca de 15 minutos.
As sessões de trabalho ocorrerão paralelamente e terão lugar na tarde do dia 16. Na manhã
do dia 17, o presidente de cada sessão apresentará un relatório de síntese e tirará
conclusões dos trabalhos e discussões ocorridas.
Não haverá tradução simultânea. As línguas oficiais do Congresso são italiano, espanhol e
português.
A partir do final de maio será dada a publicidade da programação final com informações
sobre os hotéis, a fim de facilitar a participação de interessados.

Segreteria: Prof.ssa Anna Mastromarino
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