
1º de abril (quinta-feira)

19h às 20h30 

Lançamento do livro

Avaliação dos 30 anos do Mercosul:

balanços e reflexões

Mediador: Gustavo Oliveira Vieira

(UNILA)

• Jorge Fontoura (Tribunal Permanente do Mercosul)

• Reflexões sobre a criação dos blocos econômicos e os 30 anos do 

Mercosul  - Luís Alexandre Carta Winter (PUC/PR)

• A multidimensionalidade da agenda do Mercosul  aos 30 anos: a 

complexidade dos desafios jurídicos e institucionais contemporâneos - 

Marcus Maurer de Salles (UFABC)

05 de abril

15h às 17h30 

Direito do/no Mercosul 

• El derecho internacional privado entre los estados partes y asociados 

del Mercosur a 30 años del tratado de asunción - Alfredo Mario Soto 

(Universidade Nacional de Rosário/Argentina)

• El sistema de solución de controversias como herramienta de 

fortalecimiento institucional del Mercosur - Juan Manuel Rivero Godoy 

(Universidada de Montevidéu/Uruguai e Tribunal Permanente de 

Revisão do Mercosul)



• El Mercosur a 30 años de su creación. Balance y perspectivas en torno 

al sistema de solución de controversias en el bloque - Silvina Knoll 

(Universidade de Cuyo/Argentina)

• O rinoceronte do sul: um sobrevivente inevitável e invisível os 30 anos 

do Mercosul - Raphael Vasconcellos (UERJ, UFRRJ)

6 de abril

16h às 17:30

Direito do/no Mercosul 

• Mercosur 30 años: eticidad para una encrucijada. Un enfoque trialista - 

Miguel Ángel Ciuro Caldani (Universidade Nacional de Rosário – 

Argentina)

• Algunas sugerencias para agilizar la cooperación jurisdiccional de

primer grado en el espacio intra zona Mercosur - Roberto Stocco 

(Universidade de Cuyo/Argentina)

• Reflexiones sobre el Mercosur ambiental: a 30 años del Tratado de

Asunción -  Alberto Moreira   (Universidade Nacional de Mar del 

Plata/Argentina)

• As negociações Mercosul - União Europeia a partir da perspectiva 

do comércio e desenvolvimento sustentável: uma longa (e incerta)

trajetória - Jamile Mata Diz  (UFMG)



7 de abril 

16h às 17h30

Integração mercosulina pela educação

• Mercosur: balance a 30 años de su creación. A la búsqueda de nuevos 

horizontes - Sandra Negro (Universidade de Buenos 

Aires/Argentina)

• Treinta años de integración educativa en el Mercosur - Daniela 

Perrotta (Faculdade Latino-Americana de Ciências 

Sociais/FLACSO)

• O reconhecimento de diplomas como etapa inerente do processo de 

integração mercosulina - Tatiana Squeff (UFU)

• Más allá de la resiliencia, la persistencia. La cooperación 

interuniversitaria en el marco de la Asociación de Universidades del 

Grupo Montevideo – AUGM  Miryam Colacrai e Cecília Candusso 

(Universidade Nacional de Rosário/Argentina)

13 de abril  

16h às 17h30

Democracia e participação nas instituições mercosulinas: Parlasul, IMEF e 

Rede Mercocidades

• Institucionalidad y sensu pertinentes al Mercosur: la importancia del 

IMEF Santiago Deluca (Universidade de Buenos Aires)



• 30 anos de Mercosul e 25 anos de Rede Mercocidades: cidades na 

integração regional mercosulina - Joséli Firion (UFSM)

• Parlamento do Mercosul: uma via para a superação do deficit 

democrático no âmbito da integração regional? - Luciane Klein 

(UNISINOS)

• Trajetória da participação social no Mercosul: incremento participativo 

e dependência estatal - Lucas Mesquita (UNILA)

14 de abril 

16h às 17h30

Relações intra e extrarregionais no/do Mercosul

• O Mercosul sem o Chile como membro pleno: diplomacia presidencial e

nation brand - Carmela do Canto Cavalheiro (UNIPAMPA)

• O acordo bilateral Argentina-Brasil na área nuclear. - Odilon do Canto 

(UFSM)

• China y el Mercosur: ¿oportunidades para superar la dependencia? - 

Fernando Romero (UNILA)

• Caminhos da democracia no Mercosul: breve história da sua criação - 

Claudia Gonçalves (UFMA)


