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Chamada: Seminários Especializados 

do Certificado em Estudos Afro-Latino-Americanos  

(modalidade virtual) 
Sobre o projeto: 

O  Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas da Universidade de Harvard, convoca os 

investigadores de estudos Afro-Latino-Americanos a apresentar propostas de Seminários 

Especializados para integrar a equipe da segunda edição do Certificado. A nova edição 

acontecerá durante os meses de setembro de 2020 a março de 2021.  

Os Seminários Especializados selecionados integrarão a oferta acadêmica de formação virtual 

do Certificado em Estudos Afro-Latino-Americanos (Maiores informações sobre a estrutura 

acadêmica: https://certificadoalari.fas.harvard.edu/estructura-acad%C3%A9mica). O Certificado tem 

uma duração de quatro semanas e se dá mediante vídeo-conferências previamente gravadas. A 

cada semana será apresentado um dos vídeos, com duração máxima de 30 minutos, no qual a 

equipe docente apresentará um tema determinado. Este será complementado por uma bibliografia 

mailto:ALARI@fas.harvard.edu
https://certificadoalari.fas.harvard.edu/estructura-acad%C3%A9mica


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 

(obrigatoriamente em espanhol e em português) e um fórum de discussão que será 

retroalimentado pelos comentários dos estudantes.  O acompanhamento e avaliação dos 

Seminários será realizado mediante intervenção ocasional ou contínua de alguns ou de todos os 

membros da equipe docente, com apoio da coordenação e tutores do Certificado na sala de aula 

virtual.   

Quais temas podem ser abordados em uma proposta:  

Serão recebidas propostas relacionadas a qualquer área de estudos Afro-Latino-Americanos: 

*São considerados estudos Afro-Latino-Americanos, “o estudo dos povos de ascendência africana na 

América Latina e (...) o estudo das sociedades mais amplas das quais esses povos fazem parte. No primeiro 

tópico, os acadêmicos estudam histórias, culturas, estratégias e lutas do negro na região. No segundo, estudam 

negritude e raça de modo geral, como uma categoria de diferença, como motor de estratificação e 

desigualdade e como uma variável-chave nos processos de formação nacional (Alejandro de la Fuente and 

George Reid Andrews (eds.) Afro-Latin American Studies: An Introduction. Cambridge University Press, 

2018. p. 1). 

As propostas também podem ser integradas por equipes multidisciplinares. Propostas que 

abordem um dos campos sob uma perspectiva contextual ou comparativa também são bem-

vindas.                 

 

Os seminários podem abordar os seguintes temas, dentre outros: 

✓ Feminismos negros/afrodescendentes  

✓ Racismo, violência e sistemas penais na América Latina 

✓ Pensadores e pensadoras - Intelectuais afrodescendentes/Pensamento afrodescendente  

✓ África na mitologia e na realidade diaspórica 

✓ Ativismo e organizações afrodescendentes   

✓ O Caribe: raça, ação política e pensamento afro-caribenho  

✓ Povos afrodescendentes na América Central 

✓ Educação, etnoeducação e pedagogias próprias   

✓ Raça, racismo e desigualdades sociais na América Latina  

✓ Diásporas e migrações afrodescendentes 

✓ Artes e Literaturas afrodescendentes 

✓ Políticas públicas/ Década Internacional de Afrodescendentes 

 

Requisitos:  

1. Fazer parte de um dos seguintes grupos:  

 

o Grupos acadêmicos de trabalho interdisciplinar de estudos Afro-Latino-

Americanos.  
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o Redes de investigação  

o Professores e professoras membros de instituições de educação superior 

o Grupos de trabalhos de ativismo afrodescendente/ONGs 

o Grupos de funcionários de políticas públicas afrodescendentes 

 

2. Ter acesso à internet e equipamento básico para gravação de vídeos com som no formato 

mp4, com no máx. 500MB de tamanho. Pedimos que todos os vídeos (no mínimo 4 e no 

máximo 8 por seminário, com duração máxima de 30 min cada)  e material bibliográfico 

(em espanhol e em português) sejam enviados até o dia 20 de junho de 2020.  

 

3. Disponibilidade para participar ativamente do fórum de discussões, respondendo aos 

comentários e dúvidas dos alunos (6 hrs semanais/ 24 hrs no total, que podem ser 

distribuídas dentre todos os membros da equipe docente). Os tutores e a coordenação do 

Certificado darão o suporte e apoio necessários.  

 

Critérios para a apresentação da proposta 

As propostas COMPLETAS devem ser enviadas por email até o dia 31 de março de 2020. A 

submissão compreende as seguintes etapas:  

1. Preenchimento da inscrição, segundo o formato da chamada até o prazo designado.  

2. Apresentação do CV (2 páginas máx) de todos os integrantes da equipe docente. 

3. Envio de uma mostra de uma aula com 10 minutos de duração e 500MB de tamanho (no 

máx.). O vídeo pode ser gravado com qualquer equipamento de gravação de vídeo e som, 

no formato mp4.  

As propostas COMPLETAS  devem ser enviadas para certificado_alari@fas.harvard.edu com o 

título: Propuesta Seminario Especializado 2020/Proposta Seminário Especializado 2020. 

Processo de seleção 

O proceso de seleção conta com uma consulta aos alunos da primeira edição e com os critérios 

de um comitê de seleção multidisciplinar, externo ao ALARI. Os membros deste comitê serão 

apresentados em certificadoalari.fas.harvard.edu   

Calendário:  

1. As porpostas devem ser submetidas até o dia 31 de março de 2020.  

2. Os grupos selecionados pelo comitê de avaliação serão notificados por email até o dia 20 

de abril de 2020.  

3. Todos os vídeos dos seminários selecionados deverão ser enviados para a coordenação do 

Certificado até o dia 20 de junho de 2020.   
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4. As aulas do Certificado começam em 7 de setembro de 2020 e terminam em 8 de março 

de 2021.  

 

Responsabilidades das equipes docentes selecionadas:  

Os seminários selecionados contarão com uma remuneração única de 2.000 dólares por equipe 

docente. O pagamento será efetuado ao término do Seminário. Cabe à equipe docente a 

responsabilidade sobre as implicações fiscais, assim como os direitos autorais para a reprodução 

das imagens e do conteúdo bibliográfico utilizado.  

Sobre o Certificado 

O “Certificado em Estudos Afro-Latino-Americanos” é uma série de cursos na modalidade 

virtual de desenvolvimento profissional, dedicado ao estudo das experiências, histórias, 

contribuições e desafios da população afrodescendente na América Latina, desde os tempos 

coloniais até o presente. Dos 10.7 milhões de africanos que chegaram ao Novo Mundo nos 

barcos do infame tráfico de pessoas escravizadas, quase dois terços chegaram nas colônias 

controladas pela Espanha e por Portugal. O campo de Estudos Afro-Latino-Americanos tem se 

desenvolvido em conjunto com uma variedade de movimentos sociais, culturais e políticos 

racialmente definidos que, se aproveitando dos processos de democratização dos anos 1980, tem 

transformado como os latino-americanos pensam sua região, sua cultura e sua história. Esses 

movimentos desafiaram os discursos tradicionais sobre raça e nação e exigiram novas leis e 

políticas na luta contra a discriminação racial. Os instrumentos legais que proíbem a 

discriminação e reconhecem o caráter multirracial e multiétnico das sociedades latino-

americanas proliferaram. As iniciativas, políticas e demandas de todos esses atores impactam a 

investigação e o ensino na área de Estudos Afro-Latino-Americanos. O Certificado tem como 

objetivo facilitar o acesso a esse rico conhecimento e promover ferramentas valiosas para 

educadores, ativistas e funcionários públicos preocupados com questões relativas à justiça racial.    

Os cursos são oferecidos por uma equipe internacional de acadêmicas(os) e outros produtores de 

conhecimento reconhecidas(os) que tem contribuído substancialmente para o desenvolvimento 

da área de Estudos Afro-Latino-Americanos. Os cursos são destinados a estudantes, ativistas, 

funcionários públicos, acadêmicos e público em geral, especialmente na América Latina. As 

aulas são em português e em espanhol. Os participantes que completarem o trabalho final 

requerido receberão um certificado expedido pelo Instituto de Pesquisas Afro-Latino-

Americanas da Universidade de Harvard e endossado pelas demais instituições participantes. O 

Certificado leva seis meses para ser concluído. *** Note que este curso não concede créditos ou 

implica a obtenção de qualquer diploma acadêmico da Universidade de Harvard. *** 
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CERTIFICADO EM ESTUDOS AFRO-LATINO-AMERICANOS 

INSTITUTO DE PESQUISAS AFRO-LATINO-AMERICANAS DA UNIVERSIDADE DE HARVARD 

MODALIDADE VIRTUAL 

(2020-2021) 

FORMATO “SEMINÁRIOS ESPECIALIZADOS” 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EQUIPE DOCENTE  

TÍTULO COMPLETO DO SEMINÁRIO ESPECIALIZADO 

BREVE APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO (Max 300 palavras) 
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SEMANA 1: 

SEMANA 2: 

SEMANA 3:  

SEMANA 4:  

 

 

  

 

   

 

SEMANA 1: 

SEMANA 2: 

SEMANA 3:  

SEMANA 4:  

 

 

 

 

 

IDOS DE CLASES 

 

 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO SEMINÁRIO ESPECIALIZADO 

TÍTULO DAS AULAS 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (OPCIONAL) 
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SEMANA 1: 

SEMANA 2: 

SEMANA 3: 

SEMANA 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATEMAIAL OPCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTAS PARA O FÓRUM DE DISCUSSÃO 

MATERIAL OPCIONAL: ¨vídeos, imagens, power point, etc. 

BREVE RESENHA CURRICULAR: EQUIPE DOCENTE 

mailto:ALARI@fas.harvard.edu

