
 

             
 

Website: https://www.iclrs.org/simposio-brasileiro-de-liberdade-religiosa/ 
Email: simposiobrasileiro@iclrs.org 

14 de fevereiro de 2022. 
Deputada Damaris Moura Kuo 
São Paulo Legislative Assembly 
 
Re: Convite para participar do I Simpósio Brasileiro de Liberdade Religiosa: “Liberdade 
Religiosa: Fundamento da Convivência, Justiça e Paz”, a ocorrer nos dias 23 a 25 de março 
de 2022, no Rio de Janeiro - RJ. 
 
A cada ano, o Centro Internacional de Estudos de Direito e Religião – ICRLS da Universidade 
Brigham Young –BYU, nos Estados Unidos da América, convida aproximadamente 100 líderes 
ilustres de mais de 50 países a participar do Simpósio Internacional que trata de questões de Direito 
e Religião. Os participantes incluem professores, pesquisadores, servidores públicos, autoridades 
governamentais, oficiais de organismos internacionais, líderes de organizações religiosas e 
representantes da sociedade civil. 
 
Este ano, pela primeira vez, o ICRLS e o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião – 
CEDIRE juntamente realizam o Primeiro Simpósio Brasileiro de Liberdade Religiosa. 
 
Estamos honrados em estender a você um convite para participar do Simpósio Brasileiro. Será um 
privilégio ter sua participação neste distinto encontro. O Simpósio será realizado no hotel Hilton 
Barra no Rio de Janeiro, de 23 a 25 de março de 2022, e terá como tema “Liberdade Religiosa: 
Fundamento da Convivência, Justiça e Paz”. 
 
Formato do Simpósio. Se você puder participar, espera-se que participe de sessões plenárias e 
sessões paralelas que abordarão o tema deste ano. Os subtemas do Simpósio incluirão, entre outros: 
caminhos para a convivência no contexto da pluralidade religiosa, liberdade religiosa e realização 
da justiça, perspectivas sobre a promoção da liberdade religiosa e diálogo inter-religioso. 
 
Para aceitar este convite, pedimos a gentileza de se inscrever online usando este link:  
https://www.iclrs.org/brazil-conference-registration/.  
 
Participantes. O evento realizado anualmente pela BYU nos EUA é prestigiado no campo do 
Direito e Religião. Pretendemos que o nível seja o mesmo para o evento a ser realizado no Brasil, 
embora com enfoque primariamente regional. Os participantes do Simpósio Brasileiro incluirão 
especialistas do Brasil, de outras partes da América Latina, da América do Norte e da Europa. 
Despesas e auxílio. Se você nos honrar com sua participação, poderá participar dos eventos, 
refeições e atividades do Simpósio sem custo. Caso tenha que viajar para o Rio de Janeiro, todas 
as suas despesas com viagem e hospedagem serão cobertas. Infelizmente, por termos um 

https://www.iclrs.org/simposio-brasileiro-de-liberdade-religiosa/
mailto:simposiobrasileiro@iclrs.org
https://www.iclrs.org/brazil-conference-registration/


financiamento limitado, não poderemos oferecer honorários. Só podemos cobrir despesas de 
viagem em classe econômica. 
 
Não cobrimos despesas de viagem para o cônjuge, mas ele/a poderá participar dos eventos, 
refeições e demais atividades sem custo, desde que informado no formulário de inscrição 
mencionado acima. 
 
Aceite do convite. É essencial receber seu aceite até 22 de fevereiro de 2022. Se você não puder 
participar, por favor, avise-nos prontamente para que possamos estender um convite a outros 
potenciais participantes com antecedência. 
 
Por favor, preencha o formulário de cadastro utilizando o seguinte link: 
https://www.iclrs.org/brazil-conference-registration/.  
 
Após o recebimento do formulário, enviaremos informações adicionais a respeito de sua 
participação e da logística da viagem ao Rio de Janeiro.  
 
Estamos buscando realizar este Simpósio presencialmente de uma maneira segura. As salas 
das sessões do Simpósio contam com espaço suficiente para as medidas de distanciamento social. 
Leve em consideração que os hotéis no Brasil exigem um passaporte de vacina ou outra prova de 
vacinação contra a Covid-19. 
 
Se tiver qualquer pergunta, entre em contato com Deborah Wright, Assistente Administrativa do 
Comitê Organizador, neste e-mail: simposiobrasileiro@iclrs.org.  
 
Esperamos que você possa se juntar a nós no I Simpósio Brasileiro de Liberdade Religiosa. Será 
um evento histórico e estamos certos de que você terá uma excelente experiência. A interação e o 
diálogo entre especialistas e líderes locais e internacionais certamente ajudarão você em seu 
trabalho e contribuirão para fortalecer a sua rede de pessoas que lidam com essas questões 
importantes. Aguardamos sua resposta! 
 
Cordialmente,  

 
Prof. Dr. RODRIGO VITORINO SOUZA ALVES 
Professor da Faculdade de Direito, Universidade Federal de Uberlândia - UFU 
Pesquisador Líder do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião - CEDIRE  

 
Prof. Dr. GARY BUSHMAN DOXEY 
Professor de Direito e História, Brigham Young University - BYU 
Diretor Associado do Centro Internacional de Estudos em Direito e Religião – ICRLS\ 
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23 À 25 DE MARÇO DE 2022
“LIBERDADE RELIGIOSA:

FUNDAMENTO DA CONVIVÊNCIA, JUSTIÇA E PAZ”

Av. Embaixador Aberlado Bueno,
1430. Barra da Tijuca - RJ/ Brasil

HILTON BARRA RIO DE JANEIRO CONTATO:
simposiobrasileiro@iclrs.org.

Para aceitar este convite, click aqui: 
https://www.iclrs.org/brazil-conference-registration/
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