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NOVOS CAMPOS DE PESQUISA DA HISTÓRIA  DAS INSTITUIÇÕES  

ECLESIÁSTICAS  E SUAS NORMATIVIDADES  NO BRASIL  (SÉCULOS XVI-XIX) 
 
 

Seminário 
 

São Paulo, 10-12 de Novembro de 2015 
 
 
 
Apresentação 
 
O Instituto Max-Planck de História do Direito Europeu, com sede em Frankfurt, Alemanha, 
vem desenvolvendo uma nova linha de pesquisa sobre a história das instituições eclesiásticas, 
as suas normatividades e as suas formas de administração da justiça durante os séculos XVI-
XIX na América Latina. Dentro desse marco, o Instituto convoca todos os interessados ao 
Seminário “Novos campos de pesquisa da história das instituições eclesiásticas e suas 
normatividades no Brasil (séculos XVI-XIX)”, que acontecerá entre os dias 10 e 12 de 
novembro de 2015, na Sala de Conferências do Instituto Goethe, em São Paulo. 
 
Esta atividade está inserida dentro de um ciclo de seminários de trabalho realizados nos anos 
anteriores, em Ciudad de México, Lima e Bogotá, que versaram sobre a mesma temática, em 
relação aos vice-reinados da Nova Espanha, do Peru e do Novo Reino de Granada, 
respectivamente. Os programas e informações sobre os seminários anteriores podem ser 
acessados no endereço: http://www.rg.mpg.de/seminario_normatividades. 
 
O principal objetivo do Seminário é oferecer aos participantes um local de trabalho, encontro 
e debates de alto nível acadêmico sobre as novas perspectivas nesse campo de pesquisa, para 
as diversas regiões que compunham o Brasil colonial e imperial. Procura-se, dessa forma, 
facilitar os contatos pessoais e institucionais na comunidade acadêmica e favorecer a 
colaboração científica entre os participantes. 
 
A convocação está aberta a todos os jovens pesquisadores que estejam desenvolvendo suas 
pesquisas nessa temática, desde as mais variadas perspectivas disciplinares, como a história 
do direito, a história, a etnohistória, a teologia, as ciências da religião, a história da arte, a 
história cultural, etc. Serão consideradas particularmente interessantes as pesquisas que 
desenvolvam uma visão ampla e bem documentada do objeto de estudo e que exponham as 
ricas e complexas relações entre as diferentes áreas geográficas, culturais, escolas jurídicas e 
tradições historiográficas. 

 
Como em eventos anteriores, depois da revisão de especialistas externos, o MPIeR prevê a 
publicação dos trabalhos apresentados no Seminário de São Paulo em uma de suas séries de 
publicação. 
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Convocação 
 
Poderão participar jovens doutores, doutorandos ou mestrandos, cujas pesquisas estejam em 
avançado estágio de elaboração e cujo tema tenha estreita relação com a temática do 
Seminário. 
 
A inscrição deverá ser encaminhada até o dia 15 de Julho de 2015 a Otto Danwerth: 
danwerth@rg.mpg.de.  
 
Cada inscrição deverá estar acompanhada dos seguintes documentos (em formato Word): 

− Formulário de inscrição preenchido, que pode ser obtido na página:  
http://www.rg.mpg.de/4_novos_campos_de_pesquisa 

− Breve descrição do trabalho de pesquisa que será apresentado no Seminário (máx. 
1.500 caracteres, sem contar espaços) 

− Curriculum Vitae atualizado (máx. 3 páginas), com uma lista das publicações, se for o 
caso. 

 
Um Comitê Científico avaliará as propostas e as selecionará por seu mérito acadêmico. A 
decisão do Comitê será comunicada aos selecionados até o dia 30 de Julho de 2015.   
 
O Instituto Max-Planck arcará com os gastos de viagem e estadia, para os selecionados que 
necessitarem. Os participantes serão reembolsados das despesas com transporte e estadia ao 
final do Seminário. 
 
Os idiomas do seminário serão português, espanhol e inglês. A documentação e os trabalhos 
poderão ser apresentados em qualquer uma dessas línguas. 
 
O Seminário acontecerá na Sala de Conferências do Instituto Goethe de São Paulo. 
 
 
Contato 
 
Otto Danwerth 
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte 
Hansaallee 41 
D-60323 Frankfurt am Main 
Alemanha 
 
Tel.: +49-69-78978-167 
Fax.: +49-69-78978-169 
E-mail: danwerth@rg.mpg.de  
www.rg.mpg.de  
 
Sites:  
http://www.rg.mpg.de/seminario_normatividades 
http://www.rg.mpg.de/4_novos_campos_de_pesquisa 
http://www.facebook.com/seminariompibrasil 
 


