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Sobre o Seminário 

O Seminário Republicanismo: Princípios e atualidade pretende tratar do tema da república sem perder o 

rigor acadêmico, por um lado, ou desvincular-se das experiências republicanas, por outro. Para isso 

julgamos importante integrar estudiosos e pesquisadores que atuam com o tema em suas diversas 

perspectivas e abordagens. Os minicursos tratarão de elementos mais conceituais e axiológicos, retomando 

autores importantes do pensamento político que raramente são estudados com mais atenção, como Cícero ou 

Leonardo Bruni. Com as conferências, pretendemos instigar discussões críticas acerca de aspectos 

contundentes que o tema da república envolve nos campos do Direito, da História e da Política no Brasil e 

no mundo. Com as sessões de comunicações, abrimos espaço para que pesquisadores e alunos apresentem 

os trabalhos que desenvolvem, expondo assim a ampla gama de autores e assuntos que podem ser 

relacionados à noção de república. Por esse motivo, estimulamos a participação de estudiosos de diferentes 

áreas das Humanidades, tanto entre convidados, quanto entre os proponentes de comunicações.  



 

 

Programação 

Conferências 

 
República e democracia no Brasil: história de um desencontro 

Prof. Dr. David Maciel (UFG) 

Dia 29/11, das 19:30 h às 21:30 h 

   

A questão ambiental e o bem público  

Profa. Dra. Marijane Vieira Lisboa (PUC - SP) 

Dia 30/11, das 20:00 h às 21:30 h  

 

Que modelo(s) republicano(s) para o problema da governação internacional? A tarefa política crucial 

na fase crítica da era da globalização  

Prof. Dr. Viriato Soromenho-Marques (Universidade de Lisboa) 

Dia 01/12, das 10:30 h às 12:00 h, e das 14:00 h às 16:00 h  

 

Bem público sem igualdade de gênero?  

Profa. Dra. Silvia Pimentel (PUC - SP) 

Dia 02/12, das 10:30 h às 12:00 h 

  

Minicursos 

Prof. Dr. Helton Adverse (UFMG) 

Dia 30/11, das 08:00 h às 12:00 h  

 

Prof. Dr. Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros (USP) 

Dia 30/11, das 18:00 h às 19:30 h 

Dia 01/12, das 18:00 h às 20:00 h  

 

Prof. Dr. Carlos Gabriel Kszan Pancera (UFMG) 

Dias 01/12 e 02/12, das 08:00 h às 10:00 h 

 

 

Comunicações 

 Dia 29/11 

- Sessão I: das 16:30 h às 17:30 h  

Dia 30/11  

- Sessão I: das 14:00 h às 16:00 h 

- Sessão II: das 16:30 h às 17:30 h 

Dia 01/12 

- Sessão I: das 16:30 h às 17:30 h 



 

Normas para submissão de propostas de comunicações 

As propostas de comunicação devem ser enviadas para o endereço 

seminariorepublicanismo2016@gmail.com. O email de envio de proposta deve conter:  

- no campo Assunto os dizeres “Proposta de comunicação”  

- no corpo do email: 

a) título do trabalho;  

b) nome do(a) autor(a);  

c) titulação;  

d) instituição;  

e) dados de contato; 

- arquivo anexo sem identificação, onde conste:  

a) título do trabalho 

b) resumo (entre 300 e 500 palavras);  

c) três palavras-chave. 

As apresentações propostas devem estar adequadas a uma comunicação de 20 minutos, seguidos de 10 

minutos para debate. Serão aceitos trabalhos de autoria compartilhada, com o limite de dois expositores para 

a comunicação. Os resumos dos trabalhos aprovados serão publicados no Caderno de Resumos do evento 

(com ISBN). O período para o envio de propostas é de 22/08/2016 a 16/10/2016. A data prevista para a 

divulgação da lista de trabalhos aprovados é 28/10/2016.  

 

Inscrições 

Autores das comunicações aprovadas deverão fazer o pagamento da taxa de inscrição por meio de depósito. 

O prazo final para o pagamento será 04/11/2016. O comprovante de depósito deverá ser enviado para o e-

mail do evento (seminariorepublicanismo2016@gmail.com) também até o dia 04/11/2016. No campo 

assunto do e-mail deve constar “comprovante de pagamento”. 

Em caso de desistência, não haverá devolução do valor pago. Os interessados em obter certificado de 

participação como ouvinte deverão se inscrever no primeiro dia do evento, junto à Comissão de Apoio do 

seminário. Só terão direito a certificado os inscritos que participarem de, no mínimo, 70% da programação.  

Os valores das taxas de inscrição serão:  

a) Ouvintes sem emissão de certificado: isentos;  

b) Ouvintes com emissão de certificado (70% de presença): R$ 10,00;  

c) Participantes que apresentarão comunicação: R$ 20,00. 
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Local  

O Seminário Republicanismo será realizado no Campus I da UFG (Praça Universitária). Em breve, mais 

detalhes dos locais das atividades serão divulgados. 

 

Resumo das datas e prazos 

 

Prazos Data 

Envio de propostas de 

comunicação 

Até 22/08 a 16/10 

Divulgação de trabalhos 

aprovados 

Até 28/10 

Pagamento de inscrição para 

expositores e envio do comprovante 

Até 04/11 

Divulgação programação 

completa (com comunicações) 

Até 14/11 

Realização do Evento 29/11 a 04/12 
 

 

Dúvidas e outras informações 

Entrar em contato pelo e-mail: seminariorepublicanismo2016@gmail.com . 

http://seminariorepublicanismo2016.blogspot.com.br/ 

 

Comissão organizadora 

 

Prof. Dr. Arnaldo Bastos Santos Neto 

Prof. Dr. Geraldo Alves Teixeira Júnior 

Prof. Dr. Renato Moscateli  

Profa. Dra. Helena Esser dos Reis 

Mestre e doutoranda em Filosofia/UFG Rosângela Almeida Chaves 

 

 

https://www.google.com.br/maps/@-16.6767601,-49.2445565,17z?hl=pt-BR
mailto:seminariorepublicanismo2016@gmail.com
http://seminariorepublicanismo2016.blogspot.com.br/


 

Tabela de Programação 

 Terça-feira (29/11) Quarta-feira (30/11) Quinta-feira (01/12) Sexta-feira (02/12) 

MANHÃ 
 

 
 

Minicurso 1 
Prof. Dr. Helton Aderse 

(UFMG) 
8:00 h - 12:00 h 

 
Minicurso 3 

Prof. Dr. Carlos Gabriel Kszan 
Pancera (UFMG) 
8:00 h  - 10:00 h  

 

 
Minicurso 3 

Prof. Dr. Carlos Gabriel 
Kszan Pancera (UFMG) 

8:00 h  - 10:00 h 
 
 

Conferência 4:  
Bem público sem 

igualdade de gênero? 
Profa. Dra. Silvia 

Pimentel (PUC-SP) 
10:30 h - 12:00 h 

 
 

Conferência 3:  
Que modelo (s) republicano 

(s) para o problema da 
governação internacional? A 
tarefa política crucial na fase 
crítica da era da globalização 
Prof. Dr. Viriato Soromenho-
Marques (Universidade de 

Lisboa) 
10:30 h - 12:00 h 

 

 
TARDE 

 
Comunicações  

14:00 h -16:00 h 

 
Conferência 3 (continuação): 
Que modelo(s) republicano(s) 

para o problema da 
governação internacional? A 
tarefa política crucial na fase 
crítica da era da globalização 
Prof. Dr. Viriato Soromenho-
Marques (Universidade de 

Lisboa) 
14:00-16:00 

 

 

 
Comunicações 

16:30 h - 17:30 h 
 

Comunicações 
16:30 h -17:30 h 

Comunicações 
16:30 h -17:30 h 

NOITE 

 
Inscrições 

18:30 h - 19:00 h 
 

Abertura do evento  
19:00 h - 19:30 h 

 
Conferência 1:  

República e 
democracia no Brasil: 

história de um 
desencontro 

Prof. Dr. David Maciel 
(UFG) 

19:30 h - 21:30 h   
 

Minicurso 2 
Prof. Dr. Alberto Barros 

(USP) 
18:00 h -19:30 h 

 
Conferência 2: 

A questão ambiental e 
o bem público  

Profa. Dra. Marijane 
Lisboa (PUC-SP) 

20:00 h - 21:30 h 

Minicurso 2 
Prof. Dr. Alberto Barros (USP) 

18:00 h - 20:00 h 
 

 
 

 

 


