
VIII Colóquio Internacional da 
Sociedade Latino-Americana de Economia Política  (SEPLA)

Haiti e América Latina: um reencontro urgente e necessário
Porto Príncipe, Haiti 

10-13 de novembro de 2012

A Sociedade Latino-Americana de Economia Política (SEPLA) tem o grato prazer de 
informar que entre os dias 10 e 13 de Novembro de 2012  realizará em Porto Príncipe 
(Haiti)   seu  8°  Colóquio  Internacional,  sob  o  lema   Haiti  e  América  Latina:  um 
reencontro urgente e necessário.  

O evento, que será realizado na Universidade Nacional do Haiti,  examinará os últimos 
desdobramentos da crise mundial e seu efeito sobre as  economias de cada país e sobre 
a situação social  latino-americana,  dando atenção especial  aos enormes desafios  do 
Haiti  e à necessidade de aprofundar seus laços com a América Latina para enfrentá-
los. 

Em  mesas  de  debate  e  através  da  apresentação  de  trabalhos  serão  analisados  os 
avanços,  as dificuldades e as oportunidades para a integração regional a partir  das 
mudanças  nas  relações  econômicas  internacionais  nas  quais  se  enquadram  o 
surgimento de novas dinâmicas,  perspectivas e atores e o crescimento dos fluxos de 
intercâmbio Sul-Sul. 

O Congresso da SEPLA prevê institucionalizar novos mecanismos de intercâmbio e de 
trabalho entre  pensadores, pesquisadores e dirigentes haitianos e latino-americanos, e 
busca servir como marco propício para colocar em marcha, junto à Universidade do 
Estado  do  Haiti,  uma  cátedra   sobre  cooperação  internacional  com  o  apoio  de 
universidades e organizações da América Latina.

O evento debaterá as  iniciativas de vinculação continental,  como la constituição da 
UNASUL  ,  da  CELAC,  do  Banco  do  Sul  e  do  SUCRE,  que  modificam 
significativamente  o  cenário  regional.  Criará  um espaço  plural  para  a  reflexão  e  o 
debate  de  personalidades,   especialistas,  dirigentes  e  participantes  –  do Haiti  e  do 
exterior – sobre os mecanismos e alternativas de integração em um contexto histórico 
que determina a imprescindível necessidade de reconceituar a cooperação entre países 
do  Sul  de  modo  a  priorizar  as  relações  solidárias  e  de  complementação.  



 Convocamos a mais ampla e plural presença e participação de 
todos  os  interessados  na  grande  tarefa  de  analisar  e  debater  as 
prioridades comuns dos povos da América Latina, uma vez que não é 
possível demorar para construir novas capacidades  e  respostas frente 
aos novos e enormes desafios históricos atualmente colocados pela crise 
internacional para a América Latina e para o mundo. 

______________________________________________________________________
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Participantes : 

 Economistas,  pesquisadores  e  estudantes  de  universidades  haitianas,  dirigentes 
políticos e sociais e o público interessado em geral. 

 Economistas  e  pesquisadores  –  membros  da SEPLA e  representantes  de  grupos  de 
trabalho do CLACSO (Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais). 

Recepção de artigos:    Até 15 de Setembro de 2012  

Contato:

Para  maior  informação  sobre  alternativas  de  participação,  contatar  o  Comitê 
Organizador do VIII Congresso Internacional da SEPLA. Um comitê científico composto 
por representantes da SEPLA, da UEH, da FLACSO e da PAPDA começará a trabalhar nos 
próximos dias.

No Haiti:

Camille Chalmers ( PAPDA): chalmers  camille6  @  gmail.com  
Fritz Deshommes (Université d'Etat d´Haiti): fritzdes@hotmail.com
Alrich Nicolas (Docteur en économie, Chercheur): rilach2002@yahoo.fr
Jean Léon Ambroise (Responsable de dossiers au Rectorat de l’UEH): jean_zabulon@yahoo.fr

Na América Latina:

Argentina: Jorge Marchini - Univ.de Buenos Aires:  jorgemarchini@gmail.com
Brasil: Reinaldo Carcanholo: Univ. Fed. do Espírito Santo: carcanholo@gmail.com
Uruguay: Antonio Elías - Univ. de la República: aelias@adinet.com.uy

SECRETARIAS 

Uma Secretaria,  coordenada por especialistas da UEH e pelo Professor Jean Léon Ambroise,  
logo entrará em funcionamiento.
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