Imensos desafios permanecem na pauta de um continente ainda marcado pelas profundas
desigualdades sociais, que postula a integração regional como estratégia para sair do lugar
periférico do capitalismo mundial que historicamente ocupa. Essas questões, que vem sendo
enfrentadas por grande parte dos governos sul‐americanos eleitos neste século, serão o foco
dos painéis, mesas‐redondas e simpósios que integram a programação do XIII Congresso
Internacional do FoMerco.
Como o Congresso incentivará a discussão da agenda diversificada da integração, além dos
pesquisadores do Fórum, contará com a presença de representantes de órgãos públicos,
empresários e jornalistas especializados no tema da integração e da soberania do continente.
Associado ao Instituto Cultural Brasil‐Uruguay ‐ ICBU, com os auspícios da Alta
Representação Geral do Mercosul, do Centro de Formação para a integração Regional – CEFIR
e da Universidad de la República del Uruguay – Udelar, o FoMerco convida para o XIII
Congresso, a ser realizado no Edifício‐sede do Mercosul, de 21 a 23 de novembro de 2012.

Quadro de Atividades – versão preliminar
Horário/Dia

Atividade
21 de novembro

17:15h a 19h
19h
19:30h
20:30h

acreditación
Abertura
Painel de Abertura
recepción
22 de novembro

8h a 9:30h
9:30h a 11:30h

Mesas‐redondas
Painel 1

11:45h a 13:45h

Painel 2

café
almuerzo
15:30h a 17:30h

Painel 3

17:45 a 19:30

Painel 4

café
23 de novembro
8h a 9:30
9:30h a 11:30h

Mesas‐redondas
Painel 5
café

11:45h a 13:45h

Painel de encerramento

15:15h a 17:15h

Simpósios temáticos
Reunião do Conselho

almuerzo

café
17:30 às 19:30h
19:30

Assembleia Geral
Encerramento do XIII Congresso

Temas dos Painéis
Abertura. Unasul e Mercosul, os desafios da Integração em tempo de crise global
1. Conhecimento e integração: ciência, cultura e tecnologias de inclusão social
2. Autonomia e Desenvolvimento: matrizes energéticas e infra‐estrutura da integração
3. A estrutura produtiva do Mercosul e a dinâmica ampliada Sul‐Sul na estratégia global
4. Políticas sociais e as assimetrias da integração: trabalho, saúde, migrações
5. A arquitetura financeira da integração
Encerramento. Prospecções da Integração: caminhos possíveis?

Chamada aberta
De acordo com a estrutura do FoMerco, este ano, como em todos os anos pares, o Fórum
Universitário Mercosul promove o seu Congresso com a presença de profissionais de notório
saber que venham a aprofundar as análises da integração regional. Não há, portanto,
atividades dos Grupos de Trabalho. Contudo, o XIII Congresso Internacional convida todos os
seus participantes (pesquisadores e alunos de pós‐graduação) a apresentarem propostas de
mesas e/ou artigos a serem debatidos em Simpósio. Essas propostas serão submetidas e
avaliadas pela Comissão Científica.
I. Sugestão de Temas da Agenda da Integração
Mesas e Simpósios em chamada

1. Fronteiras e defesa. Integração e poder global
2. Cultura e Conhecimento, ferramentas da integração
3. Integração, identidade e direitos. Memória e violência
4. Arquitetura financeira do desenvolvimento integrado
5. Políticas sociais para a integração. Movimentos sociais
6. Agricultura familiar e inclusão produtiva
7. Meios de Comunicação. Indústria e Poder
8. Energia e infra‐estrutura no desenvolvimento sustentável da América do Sul
9. Estrutura produtiva. Meio ambiente e Desenvolvimento sustentável
10. Instituições da Integração.
11. Avaliação e prospecção da integração. Mercosul , velhos e novos blocos
12. Pesquisa e Desenvolvimento. Ciência e as tecnologias para a integração
13. Integração sub‐nacional, articulações e desempenho
14. Universidades e Cooperação Internacional.
15. Teoria da Integração. Pensamento latino‐americano

II. Observações prévias
Lamentavelmente, não há garantia de financiamento a todas as propostas a serem
aprovadas, por motivo de escassez de recursos.
Os organizadores do XIII Congresso solicitam a todos os participantes da rede que colaborem
informando previamente sobre a possibilidade de obterem recursos pessoais (junto às suas
universidades, instituições de pesquisa ou bancadas de projeto). Lembramos que 49
Universidades são filiadas ao FoMerco.
O trabalho escrito é condição de participação. A proposta de publicação em cd e livro é aberta
a todos participantes, sob parecer final da Comissão Editorial. Pede‐se que os prazos para
submissão das propostas e remessa de trabalhos sejam respeitados.
Nos tópicos a seguir são dadas informações indicativas dos prazos e procedimentos de
apresentação de propostas.

III. Procedimentos. Fichas de Proposta.
1) Mesa: composição multinacional (pelo menos 2 países)






título
resumo: máximo de 1000 caracteres (com espaço)
coordenador responsável: nome, email, filiação institucional (1 membro)
componentes: nome, email, filiação institucional (mínimo 2, máximo 4 membros)
recursos próprios: sim  não 

Solicita‐se a inclusão de uma referência curricular mínima (1 parágrafo, 3 linhas,
máximo de 250 caracteres) de cada proponente, a ser necessariamente enviada com
os demais dados.
Favor enviar a proposta em Documento Word: doc ou docx , Página: A4, Fonte Times
New Roman e corpo 12 pt.
2) Individual
 título
 resumo: máximo de 1000 caracteres (com espaço)
 nome: email, filiação institucional
 recursos próprios: sim  não 
Solicita‐se a inclusão de uma referência curricular mínima (1 parágrafo, 3 linhas,
máximo de 250 caracteres), a ser necessariamente enviada com os demais dados.
Favor enviar a proposta em Documento Word: doc ou docx , Página: A4, Fonte Times
New Roman e corpo 12 pt.

FAVOR ENVIAR A FICHA COMO ANEXO

V. Procedimentos. Prazos.
Atividades

Prazos

Proposta de mesas ‐ escolhidas entre os 15
de 27/8 a 15/9
temas descritos no tópico I
Proposta individual ‐ escolher entre os 15
de 27/8 a 20/9
temas descritos no tópico I
22 de setembro
Resultados
Entrega de Artigo completo
30 de outubro
de 21 a 23 de novembro
Realização do XIII Congresso
Observação importante:
até o dia 9 de setembro, as propostas devem ser enviadas para o correio do FoMerco:
fomerco@fomerco.com.br
a partir do dia 10 de setembro, as propostas serão recebidas exclusivamente no sitio
http://www.fomerco.com.br

VI. Apoio Logístico
A agência oficial de turismo do evento, a Paparico, atenderá a0s participantes do XIII
Congresso Internacional do FoMerco, oferecendo iguais condições de passagens e
hospedagem a todos.
Contato: Carlos Melo
carlos@paparicoviagens.com.br
paparico@paparicoviagens.com.br

XIII Congresso Internacional
Por uma integração ampliada da América do Sul no século XXI
Ficha Técnica
O XIII Congresso Internacional do Forum Universitário Mercosul ‐ FoMerco será
viabilizado mediante uma estreita cooperaçao institucional plurinacional. A Comissão
Coordenadora abrange duas sub‐comissões: a de Organização e a Científica.
Comissão Coordenadora
Comissão Organizadora
Ingrid Sarti (UFRJ)
Alberto Riella (Udelar)
Beatriz Bissio (UFRJ)
Emanuel Porcelli (UBA)
Franklin Trein (UFRJ)
Gerardo Caetano (Udelar)
Gizlene Neder (UFF)
Mônica Leite Lessa (UERJ)
Paula Moreira (UERJ)
José Renato Martins (Unila)
Raphael Padula (UFRJ)
Tamara Lajtman‐Bereicôa (UFRJ)
Comissão Científica
Alfredo Falero (Udelar)
Carlos Barba (UNAM, Mx)
Celso Pinto de Melo (UFPE)
Gabriel Misas (UNAL, Col)
Geronimo De Sierra (Udelar)
Janina Onuki (USP)
Jose Briceño Ruiz (Un. San Andrés, Vnz)
José Vicente Tavares dos Santos (UFRGS)
Lená Medeiros de Menezes (UERJ)
Marcos Costa Lima (UFPE)
Mariana Vasquez (UBA)
Rogério Leitão (U. Coimbra, Pt)
Sônia de Camargo (IRI‐PUC)
Tullo Vigevani (Unesp)
Williams Gonçalves (UERJ)

Instituições responsáveis pela realização do XIII Congresso do FoMerco
Forum Universitário Mercosul ‐ FoMerco
Instituto Cultural Brasil‐Uruguay ‐ ICBU
Alta Representação Geral do Mercosul
Universidad de la República del Uruguay – Udelar
Centro de Formación para la Integración Regional – Cefir
Primeiros Patrocínios
Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento ‐ CICEF
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ‐ IPEA
Federação de Câmaras de Comércio e Indústria da América do Su ‐ Federasur
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Universidade Estadual do Rio de Janeiro ‐ UERJ

