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O ano de 2020 foi muito desafiador. Após um momento de hiato entre a perplexidade
do momento e a necessidade de busca de soluções viáveis que pudesse combinar
com a continuidade da “vida normal”, já é possível vislumbrar um horizonte póspandemia e que também cobrará reflexões para uma pronta recuperação rumo a uma
vida normal.
Superadas muitas destas indagações, em 2021 outros debates vêm com muita força
mirando um futuro que se aproxima, passada a emergência sanitária.
Dilemas democráticos surgem a partir do descontentamento social com o
questionamento dos sistemas políticos e que não isenta as instituições, com as
reações às medidas governamentais e o seu manejo da pandemia, bem como com o
novo mapa geopolítico que vem se alinhando com intensidade nos últimos meses.
É diante disso que se realiza a segunda edição do Encontro Internacional
“Democracia em tempos de pandemia”, dando seguimento ao projeto e já objetivando
o fomento desse conjunto de novos debates que se abre.
Os eixos temáticos serão direcionados a este momento pós-pandêmico, colocando em
perspectiva o que já foi publicamente tratado no primeiro evento, eventualmente em
um exercício de confirmação ou reformulação de propostas.
O evento terá como eixo principal a apresentação de comunicados científicos por
acadêmicas e acadêmicos (estudantes da graduação, mestrado, doutorado) além de
pesquisadores, pesquisadoras, professores e professoras. Haverá, ainda, palestras de
abertura do evento e no encerramento, com grandes nomes que atuam nas temáticasbase. Solicita-se para os interessados e interessadas verificarem no edital as
condições e critérios de participação e submissão de trabalhos.Serão propostos os
seguintes eixos temáticos:
1) Pós-pandemia e eleições
2) Pós-pandemia e transparência
3) Pós-pandemia e governos
4) Pós-pandemia e Medidas de exceção
5) Pós-pandemia e Sistema democrático
6) Pós-pandemia e Cooperação internacional
7) Pós-pandemia e Relações internacionais
Com isso, convida-se a comunidade acadêmica nacional e internacional para
participar deste Foro, buscando a ampliação e o amadurecimento do diálogo entre as
mais distintas vozes.
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