Grupo de Estudos Legislativos (GEL) da ALACIP
V Reunião
Universidad de Los Andes e Pontificia Universidad Javeriana
1-2 de Outubro de 2020
Bogotá
Chamada para propostas de trabalho
Após do sucesso das convocações anteriores em Belo Horizonte (2011), Rio de Janeiro
(2014), Santiago do Chile (2016) e Cidade do México, é com prazer que o GEL-ALACIP
(http://gel-alacip.org/pt/) anuncia a chamada para apresentar propostas de trabalho
para participar da quinta edição da conferência, que terá lugar em Bogotá, nos dias 1 e
2 de outubro de 2020.
Nota sobre o coronavírus:
No momento, é muito difícil saber o que acontecerá nos próximos meses com relação à
saúde pública e aos setores da economia, como transporte aéreo, hotéis entre outros.
Nossa prioridade é não comprometer a saúde ou a segurança de qualquer eventual
participante do evento. Por enquanto, não temos certeza sobre a possibilidade de o
evento ocorrer na data marcada. No entanto, neste momento, podemos avançar no
processo de seleção dos trabalhos para adiantar a organização do congresso. Portanto,
convidamos a todos a enviarem suas propostas. Informaremos em breve se o evento
poderá ser realizado ou se teremos que adiá-lo. Fiquem atentos às nossas
comunicações.
Como em ocasiões anteriores, o objetivo da conferência é promover o estudo teórico e
empírico das legislaturas latino-americanos. O encontro consistirá em
aproximadamente dez sessões de quatro painéis cada uma. O GEL-ALACIP promove a
participação tanto de professores quanto de estudantes de doutorado. Como de
costume, espera-se que os participantes discutam o trabalho de seus colegas, além de
apresentar os seus próprios.
Os interessados devem enviar suas propostas para gelalacip2020@uniandes.edu.co,
incluindo: (a) o título do trabalho; (b) um resumo breve (não mais de 200 palavras); e
(c) os detalhes de contato do(s) autor(es). As propostas podem ser enviadas em inglês,
espanhol ou português. Não serão aceitas mais de uma proposta por autor, embora o
mesmo participante possa ser co-autor de mais de um trabalho. O prazo para enviar
uma proposta é 30 de março de 2020. Os avisos de aceitação serão enviados na 15 de
maio.

Os participantes devem ser membros do ALACIP (http://alacip.org/) no momento da
reunião. O GEL-ALACIP tentará cobrir as despesas de transporte e alojamento de todos
os participantes e o transporte aéreo de alguns, especialmente no caso de doutorandos,
mas isso estará sujeito à disponibilidade de fundos. Recomenda-se que os interessados
busquem os meios para cobrir suas despesas.

