Georg-August-Universität Göttingen
Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano
Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Latino-americano
Forschungsstelle für lateinamerikanisches Straf- und Strafprozessrecht

Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos ∙
Diretor-Geral
∙

-

Prof. Dr. Ezequiel Malarino
Diretor Acadêmico

Secretaria Executiva:

Gustavo Urquizo (LL.M.)
Sem Sandoval

Membros externos:

Noelia Núñez
Eneas Romero
Diego Reis
Diego Tarapués
John Zuluaga

(LL.M.)
(M. Iur.)
(M. Iur.)
(LL.M.)
(LL.M.)

Platz der Göttinger Sieben 5
Blauer Turm, 4° piso, ofic. 4.106
37073 Göttingen
Telefone: 0551 39-7834
Fax:
0551 39-22155
Email:
cedpal@uni-goettingen.de
URL:
www.cedpal.uni-goettingen.de

Data: 11.04.2017

II Seminário de Doutorandos Latino-americanos - CEDPAL
Call for papers
Göttingen, 5 de abril de 2017

Abre-se a convocação para o envio de trabalhos para o II Seminário de Doutorandos Latino-americanos na
Europa – CEDPAL, que acontecerá nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, na cidade de Göttingen. Podem
enviar trabalhos, que devem ser inéditos, todos os estudantes latino-americanos inscritos no programa de
doutorado de uma universidade.1 Os trabalhos devem referir-se a um tema das ciências criminais em geral,
que incluem direito penal (também direito penal juvenil), direito processual penal (também direito de execução penal), criminologia e direito penal internacional/comparado.
Após a chamada, cada solicitante deve enviar sua proposta de trabalho de pesquisa, a qual não poderá
exceder 5 páginas e deverá conter a descrição precisa da problemática concreta abordada e a tese principal
do autor, bem como mencionar o estado em que se encontra a investigação. 2 Adicionalmente, cada soclicitante debe anexar um curriculum vitae, indicando, entre outras coisas, o programa de doutorado no qual
se encontra inscrito e o professor que está a cargo da supervisão da pesquisa, bem como uma breve carta
de apresentação.
O CEDPAL selecionará 8 propostas para sua exposição no seminário. Posteriormente, os autores selecionados redigem um artigo (draft paper) no idioma castelhano ou português, que deve ser inédito, não pode
exceder 20 páginas e deve seguir estritamente as pautas editoriais do CEDPAL3. Além disso, os trabalhos
1

A cobertura financeira por parte do CEDPAL depende da localização da universidade de procedência, v. a respeito
o documento de descrição do seminário.
2
Os trabalhos devem estar vinculados ao tema principal da pesquisa desevolvida no programa de doutorado. O seminário é dirigido preferencialmente àqueles candidatos que estejam na fase inicial ou intermediária de sua tese. Nã
se aceitam trabalhos basados em uma tese já entregue e/ou finalizada. V. documento de descrição do seminário.
3
Disponível em espanhol:
http://www.cedpal.uni-goettingen.de/data/publicaciones/PautasPublicacion.pdf;
disponível
em
português:
http://www.cedpal.uni-goettingen.de/data/publicaciones/PautasPublicacao.pdf .
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devem conter um resumo (abstract) no início e devem ser entregues antes da realização do seminário, na
data indicada pelo CEDPAL. Os trabalhos selecionados serão distribuídos entre todos os participantes
para sua discussão no seminário, no qual também intervirão os professores especialistas nos temas selecionados convidados.
No seminário, os professores debatedores expoem suas observações por um período de 15 minutos. Em
seguida, abre-se o debate entre o expositor e os demais intervenientes durante os 45 minutos restantes. Os
trabalhos podem ser expostos em idioma castelhano ou português.
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