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CONVOCATÓRIA PARA BOLSAS DE ESTUDOS 

CERTIFICADO EM ESTUDOS AFRO-LATINO-AMERICANOS 

(Turma de setembro de 2020 a março de 2021) 

 

1. Contexto da convocatória: 

 

O Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas do Hutchins Center, Universidade de Harvard, tem o 

prazer de divulgar a oferta de 50 bolsas parciais ou 10 bolsas integrais para o "Certificado em Estudos 

Afro-Latino-Americanos". Este financiamento de 50% ou 100% do custo da matrícula é parte de uma 

iniciativa para facilitar o acesso ao conhecimento sobre estudos afro-latino-americanos. Dada a 

limitação de recursos, pedimos que somente aqueles que realmente precisem de apoio financeiro se 

candidatem. Agradecemos a compreensão e o apoio aos Estudos Afro-Latino-Americanos. 

 

2. Resumo das Informações sobre o Curso**: 

 
Período do curso: 7 de setembro de 2020 – 8 de março de 2021 

Modalidade: Virtual 

Carga horária: 6 horas semanais 

Idiomas: Espanhol e português 

Custo de matrícula: 250 USD 

Estrutura do curso: o Curso Introdutório 
o 2 (dois) seminários optativos 
o Oficina de redação de artigo final 
o Entrega do artigo final (máx. 15 pág.) 

Certificação: Os participantes que completem o trabalho 

requerido receberão um certificado expedido 

pelo Instituto de Pesquisas Afro-latino-

americanas e avalizado pelas instituições 

participantes. 

**Nota-se que este curso não outorga créditos e nem implica na obtenção de nenhum título 

académico da Universidade de Harvard. Tampouco constitui-se a possibilidade de se conseguir 

expedientes acadêmicos da Universidade de Harvard pelo trabalho realizado. 
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3. Resumo da Convocatória 

 
Data limite para enviar a solicitação: 30 de junho de 2020 

Número de bolsas parciais disponíveis: 50 (cobrem 50% dos gastos de matrícula) 

Número de bolsas integrais disponíveis: 10 (cobrem 100% dos gastos de matrícula) 

Como aplicar: 1. Preencher a solicitação 

2. Anexar um ensaio de no máximo uma 

página sobre seu interesse nos estudos 

afro-latino-americanos. 

3. Anexar uma carta de recomendação por 

parte da sua instituição, organização ou 

comunidade de pertencimento. 

Resultados: Os resultados serão divulgados antes do 

dia 15 de julho, por meio de correio 

eletrônico enviado unicamente aos 

selecionados. 

 

 

4. Descrição do “Certificado em Estudos Afro-latino-americanos” (modalidade virtual) 

 

O "Certificado em Estudos Afro-Latino-Americanos" é formado por uma série de cursos na 

modalidade virtual, de desenvolvimento profissional, dedicados ao estudo das experiências, 

histórias, contribuições e desafios da população afrodescendente na América Latina, desde a época 

colonial até o presente. Dos 10,7 milhões de africanos que chegaram ao Novo Mundo nos navios 

do infame comércio de escravos, quase dois terços foram para as colônias controladas por Espanha 

e Portugal. O campo dos Estudos Afro-Latino-Americanos se desenvolveu em conjunto com uma 

variedade de movimentos sociais, culturais e políticos sobre raça, que, aproveitando-se dos 

processos de democratização levados a cabo a partir dos anos 80, transformaram o modo como os 

latino-americanos pensam sobre sua região, sua cultura e sua história. Esses movimentos têm 

desafiado os discursos tradicionais acerca de raça e nação e têm exigido novas leis e políticas no 

combate à discriminação racial. Os instrumentos legais que proíbem a discriminação e reconhecem 

a natureza multirracial e multiétnica das sociedades latino-americanas proliferaram. As iniciativas, 

políticas e demandas de todos esses atores impactam a pesquisa e o ensino no campo dos Estudos 

Afro-Latino-Americanos. O Certificado visa facilitar o acesso a esse rico conhecimento, bem como 

oferecer ferramentas valiosas para educadores, ativistas e funcionários públicos preocupados com 

questões de justiça racial. 

 

Os cursos são oferecidos por uma equipe internacional de estudiosos reconhecidos, que 

contribuíram substancialmente para o desenvolvimento do campo dos Estudos Afro-Latino-

Americanos. Os cursos são destinados a estudantes, ativistas, funcionários públicos, acadêmicos e 

ao público em geral, particularmente na América Latina. As aulas são em espanhol e português e os 

participantes que completarem o trabalho exigido receberão um certificado emitido pelo Instituto 

de Pesquisas Afro-Latino-Americanas. O curso leva seis meses para ser concluído e tem uma carga 

acadêmica de 6 horas por semana. O trabalho necessário para a obtenção do Certificado consiste 

em: 
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o Curso Introdutório; 

o 2 (dois) seminários optativos; 

o Oficina de redação de artigo final; 

o Entrega do artigo final (máx. 15 pág). 

 

5. Critério para seleção de bolsistas: 

 

Dado aos recursos limitados, pedimos que somente as pessoas que realmente necessitem de 

apoio econômico postulem. Vamos dar preferência aos seguintes grupos: 

 

- Estudantes de graduação; 

- Ativistas; 

- Sociedade Civil; 

- Estudantes de pós-graduação. 

 

Ademais, atenderemos ao princípio de clareza das respostas do ensaio do postulante. 

 

6. Processo de candidatura: 

 

1. Preencher a solicitação on-line e enviá-la antes de 30 de junho de 2020, pelo 

seguinte endereço: https://forms.gle/mrv4fq7QEEZLTw3F7 

 

2. Ensaio sobre as particularidades de seu interesse pelos estudos afro-latino-

americanos. Com o máximo de uma página, escreva em espanhol, português ou 

inglês, texto abarcando os seguintes três pontos: 

- qual é o seu interesse de aprendizado; 

- sua contribuição ao campo; 

- e sua expectativa com o “Certificado em Estudos Afro-Latino-Americanos”. 

 

3. Carta de recomendação da sua instituição, organização, ou comunidade de 

pertencimento. A carta pode ser emitida por qualquer membro que conheça o trabalho 

ou o interesse do candidato. A carta pode ser escrita em espanhol, português ou 

inglês, e deve ser endereçada ao "Comitê de Seleção do Certificado em Estudos Afro-

Latino-Americanos" do ALARI. 

 

7. Responsabilidades do bolsista: 

 

- o bolsista deve cumprir com todos os requisitos do Programa de Estudos, de acordo 

com as normas da instituição; 

- o bolsista deve preencher um questionário de satisfação do curso, que será fornecido 

no final do programa. 

mailto:ALARI@fas.harvard.edu


Afro-Latin American Research Institute at the Hutchins Center, Harvard University | 104 Mount Auburn 
Street 3R, Cambridge MA 02138 | ALARI@fas.harvard.edu | 617-495-8508 | alari.fas.harvard.edu 

 

- o bolsista não poderá desistir do Certificado em Estudos Afro-Latino-Americanos 

depois de enviar um e-mail de confirmação do aceite da bolsa, exceto em casos em 

que, por motivos imprevisíveis, o bolsista não possa iniciar ou continuar o curso. Esses 

casos deverão ser notificados imediatamente, por escrito, à equipe do ALARI, 

informando os motivos da desistência. Ficará a critério do ALARI a determinação da 

validade do caso. 

 

8.  Anuncio dos resultados: 

 

O ALARI só contatará os candidatos que tenham sido selecionados para as bolsas parciais ou 

integrais, que cobrem 50% ou 100% dos gastos de matrícula, mediante um correio eletrônico, 

enviado antes do dia 15 de julho de 2020. 

 

9. Contato: 

 

 

Para informações sobre o curso, por favor, entre em 

contato com:  

 

Afro-Latin American Research Institute  

Hutchins Center  

104 Mount Auburn Street 3R,  

Cambridge MA 02138 

+1-617-384-8346 

certificado_alari@fas.harvard.edu
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