CONGRESSO INTERNACIONAL
Elites e liderança em tempos de mudança
Salamanca, 10 e 11 de junho de 2015.
PRIMEIRA CIRCULAR
O Projeto de Elites Parlamentares da América Latina (PELA) da Universidade de
Salamanca chega ao seu vigésimo aniversário no próximo ano. Por essa razão, seus
integrantes, junto com um grupo de colegas que já trabalham o tema tanto ou mais
tempo, lançam a convocatória atual.
O Congresso busca convocar àqueles que trabalham tanto no terreno das elites como no
da liderança em diferentes coletivos, ainda que o lugar central esteja situado no âmbito
da política. A organização do evento aposta pelo trabalho em oficinas semifechadas, nas
quais as diferentes apresentações que contêm preocupações temáticas similares serão
debatidas entre os assistentes. Por conseguinte, o Congresso está estruturado com base
em áreas temáticas que integrarão um número ideal de quinze, ainda que estas poderiam
ser divididas ou integradas dependendo da demanda. As apresentações serão debatidas
ao longo de cinco sessões distribuídas em dois dias, contando com comentaristas e
tempo suficiente para a discussão.
O Congresso chama a atenção para a participação de estudantes de pós-graduação que
realizem suas pesquisas sobre esta temática, assim como a de profissionais
universitários e de organismos superiores de pesquisa. As línguas de trabalho serão o
espanhol e o português, ainda que, eventualmente, estará aberta a possibilidade para
receber comunicações em inglês.

Agenda
Primeiro dia
08,30-10,30
10,30-11,45
12,00-14,30
14,30-16,00
16,00-18,30
19,00
21,00

Inscrição
Conferência inaugural
Primeira sessão
Almoço
Segunda sessão
Visita à cidade
Jantar frio

Segundo dia
09,00-11,30
12,00-14,00
14,00-15,30
15,30-18,00
18,15

Terceira sessão
Quarta sessão
Almoço
Quinta sessão
Conferência de encerramento
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Áreas temáticas
1. Elites e liderança em perspectiva histórica
2. Aproximações teóricas e metodológicas ao estudo das elites e da liderança
3. Presidentes, chefes de Estado e de Governo
4. Ministros, secretários e altos cargos da administração pública
5. Elites legislativas
6. Elites e lideranças políticas locais regionais
7. Elites e lideranças em organismos internacionais
8. Elites e lideranças empresariais e sindicais
9. Elites e liderança em perspectiva de gênero
10. Elites e lideranças partidárias e dos movimentos sociais
11. Um quarto de século de PELA
12. Varia: Elites e lideranças judiciais, culturais, eclesiásticas e militares
Observações
-

-

Em caso de que uma apresentação possa ser apresentada em dois grupos, a
secretaria do Congresso poderá decidir ou realocá-la para obter grupos
homogêneos.
Um mesmo autor só pode apresentar uma única comunicação. Será possível a
apresentação de duas, no entanto, nos casos de coautoria.

Calendário
1 de junho a 30 de novembro de 2014
apresentações
1 a 31 de dezembro de 2014
1 de janeiro a 15 de abril de 2015
15 de maio de 2015

Inscrição propostas/abstracts de
Seleção de apresentações pelo Comitê
Científico e pela Secretaria do Congresso
Pagamento das inscrições
Prazo final para o envio do trabalho

Quotas*
Estudantes de pós-graduação
70 euros
Pesquisadores e professores
100 euros
* A quota cobre os almoços dos dois dias e o jantar frio do primeiro dia
O pagamento fora do prazo da quota implicará um aumento de trinta por cento.

Comitê Científico do Congresso
Fátima Anastasia (fatima.anastasia@gmail.com) Universidade Federal de Minas Gerais.
Belo Horizonte
Jens Borchert (Borchert@soz.uni-frankfurt.de) Universidade de Frankfurt
Joan Botella (Joan.Botella@uab.cat) Universidad Autónoma de Barcelona
Xavier Coller (xaviercoller@upo.es) Universidad Pablo Olavide. Sevilla
Margarita Corral (mcorral@brandeis.edu ) Brandeis University
Maurizio Cotta (cotta@unisi.it) Universidade de Siena
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Miguel Jerez Mir (mjerez@ugr.es) Universidad de Granada
Alfredo Joignant (alfredo.joignant@mail.udp.cl) Universidad Diego Portales. Santiago
de Chile
Timothy Power. (timothy.power@lac.ox.ac.uk) Universidade de Oxford.
Juan Mario Solís (juanmariosolis@gmail.com) Universidad Autónoma de San Luís
Potosí
Pedro Tavares de Almeida (ptavaresdealmeida@sapo.pt)
Nina Wiesehomeier (nina.wiesehomeier@googlemail.com)

Secretaria do Congresso
Manuel Alcántara (malcanta@usal.es) Universidad de Salamanca
Mélany Barragán (mbarragan@usal.es) Universidad de Salamanca
Lina Cabezas (lmcabezas@usal.es) Universidad de Salamanca
Fátima García Díez /fatima@usal.es) Universidad de Salamanca
Mercedes García Montero (mercegar@usal.es). Universidad de Salamanca
Mar Martínez Rosón (roson@usal.es) Universidad Autónoma de Barcelona
Araceli Mateos (amd@usal.es) Centro de Investigaciones Sociológicas
Patricia Otero Felipe (patof@usal.es) Universidad de Burgos
Cristina Rivas (crisrivas@usal.es) Universidad de Salamanca
Leticia Ruiz Rodríguez (leticiamaria.ruiz@cps.ucm.es) Universidad Complutense
Francisco Sánchez López (fransalo@uv.es) Universidad de Valencia

Comitê de Honra do Congresso
Benita Ferrero-Waldner (president@eulacfoundation.org) Presidente da Fundação EULAC
Rebeca Grynspan (rgrynspan@segib.org) . Secretaria Geral Ibero-Americana (a
confirmar)
Daniel Hernández Rupérez (rector@usal.es) Reitor da Universidade de Salamanca
Mariana Llanos (Mariana.Llanos@giga-hamburg.de). Secretaria Geral da Associação
Latino-Americana de Ciência Política
Ricardo Rivero (ricriv@usal.es) Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de
Salamanca
Fernando Vallespín Oña (fernando.vallespin@uam.es ) Presidente da Associação
Espanhola de Ciência Política

O papel dos membros do Comitê Científico do Congresso e da Secretaria será
encarregar-se da gestão e do devido desenvolvimento dos grupos de trabalho,
participando na seleção dos trabalhos e no estabelecimento da mecânica das reuniões,
nomeando comentaristas para as distintas exposições.
Contato em elites@usal.es
Salamanca, 1 de junho de 2014.
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