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V CONFERÊNCIA BIENAL DA REDE LATINO-AMERICANA DE DIREITO 
ECONÔMICO INTERNACIONAL 

Retrocessos na ordem econômica internacional: impactos para a América Latina 

De 10 a 11 de outubro de 2019 
Universidade de ITAM, Rio Hondo, CDMX, México 
Chamada de trabalhos – Artigos, painéis e pôsteres 

 

A Rede Latino-Americana de Direito Econômico Internacional (Rede LADEI) e o Instituto Tecnológico 
Autônomo do México (ITAM) anuncia a chamada para propostas de artigos e apresentação para a 
Conferência LADEI “Retrocessos na ordem econômica internacional: impactos para a América Latina”, 
a ser realizado entre 10 e 11 de outubro, 2019, no México.  

 

Prazo para apresentação de propostas:   30 de abril de 2019 

Divulgação dos resultados:     30 de maio de 2019 

Prazo limite para envio de artigos e apresentações:  1 de setembro de 2019 

 

A convocatória está aberta a acadêmicos, funcionários governamentais ou de instituições oficiais, 
profissionais do meio privado, advogados, economistas, experts em relações internacionais ou comércio. 
O programa da conferência inclui sessões plenárias, painéis temáticos e apresentação de pôsteres. Os 
palestrantes das sessões plenárias serão convidados pelo coordenador do LADEI; os expositores dos 
painéis e pôsteres serão selecionados a partir de uma dupla revisão pelos pares, de acordo com os termos 
da presente chamada. Os idiomas de trabalho da Conferência serão o espanhol, o português e o inglês. 

A fim de promover o debate e fortalecer a rede de contatos entre os participantes, a Conferência irá 
promover um espaço para discussão prática e/ou resultados de pesquisa avançadas nos seguintes tópicos, 
ou outros relacionados ao tema da Conferência:  

• História do direito econômico internacional/relações de economia internacional na América 
Latina;  

• Desafios na América Latina em relação ao ressurgimento de nacionalistas e políticas 
protecionistas na Europa e nos Estados Unidos; 

• O estado de direito internacional e as políticas nacionalistas no comércio e no investimento;  
• Direito econômico internacional (comércio, investimento, legislação financeira ou monetária) na 

América Latina ou com ênfase em seus laços com outras regiões;  
• Instituições de integração na América Latina, sua fragmentação e/ou coerência com outras 

instituições globais;  
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• Teoria jurídica das relações econômicas internacionais. 

A conferência será realizada a partir de painéis individuais e leituras em formato de plenário. Sessões de 
plenário terão um moderador e comentadores.  

Artigos individuais ou pôsteres: é necessário enviar por e-mail um resumo de até 300 palavras com o 
tema a ser discutido no artigo, e incluir nome, filiação e pequena biografia ou CV no arquivo. Deve-se 
indicar se o trabalho já foi publicado, se é um documento de trabalho ou se não foi publicado. Além 
disso, deve-se indicar se o autor pretende publicar seu trabalho final em um livro temático ou número 
especial de periódico da Rede. 

Propostas para Painéis: A proposta deve ter: (a) pelo menos três membros; (b) um título e um resumo 
com, no máximo, 300 palavras; (b) apresentadores e suas informações (afiliação, títulos e resumos de 
apresentações individuais), de 300 palavras cada. Os prazos para propostas e entrega de artigo são os 
mesmos das aplicações individuais. De preferência, o painel deve ter uma representação regional e de 
gênero equilibrada, bem como diversidade de opiniões. O organizador de cada mesa é responsável por 
garantir a participação de outros membros.  

Candidatura individual de profissionais não acadêmicos: com o objetivo de promover o diálogo 
entre a academia e os setores privado e governamental, será permitido um número limitado de 
apresentações sem a obrigação de apresentar artigo. Esta opção está disponível apenas para os 
profissionais que não são acadêmicos. Os requisitos para este tipo de submissão são: (a) apresentar um 
resumo de não mais de 300 palavras sobre o tema a ser abordado na apresentação; (b) o assunto da 
apresentação deve ser diretamente relacionado à experiência profissional do candidato - a proposta deve 
incluir uma breve descrição da experiência profissional e o vínculo com o assunto da apresentação, além 
do CV do candidato; (C) o compromisso de enviar uma apresentação no formato de PowerPoint para 
ser usado durante a conferência. 

Financiamento: A organização do evento não cobre as despesas de viagem e alojamento dos panelistas. 
A taxa de inscrição representa um valor mínimo e será publicada com a informação geral do encontro. 

Publicação: Para fins de publicação, o artigo deve ter a extensão de 20 a 30 páginas. Além disso, um 
comitê editorial irá escolher as obras que atendem os padrões de qualidade e relevância requisitos  
baseados no assunto da conferência. Além do comitê editorial, acadêmicos também avaliarão os 
trabalhos. 
 
Contatos: Toda a comunicação sobre a Conferência deve ser feita pelo endereço eletrônico: 
red.dei2019@gmail.com . 

Mais sobre a rede LADEI: a rede LADEI é a rede regional na América Latina da Sociedade de Direito 
Econômico Internacional. Sua conferência bi-anual visa criar um espaço interativo entre renomados 
especialistas em direito econômico internacional de diferentes partes do mundo, a fim de discutir o papel 
da América Latina na governança econômica internacional. Durante conferências anteriores, realizadas 
na Universidade Externado da Colômbia, Pontifícia Universidade Católica do Peru e Universidade 
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Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), um expressivo número dos mais importantes especialistas em 
direito econômico internacional da região faziam parte da conferência. Entre eles, havia membros do 
Tribunal de Arbitragem do Mercosul, juízes da Corte de Justiça da Comunidade Andina e membros do 
corpo de apelação da OMC, além de mais de 200 acadêmicos, advogados e representantes de 
organizações internacionais. Os melhores artigos e apresentações de conferências anteriores foram 
editados e publicados pela Rede em livros co-editados ou periódicos relevantes na região.  

Comitê: Amrita Bahri, Carolina Palma, Fabio Morosini, Michelle Ratton, Nicolas Cobo and Victor 
Sacco. 

 


