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APRESENTAÇÃO
Uma nova abordagem
A

Escola de Altos Estudos Desigualdades Globais e Justiça Social: Diálogos Sul Norte,

Programa

de

americano

Pós-graduação

de

Estudos

(FLACSO/Brasil),

em

Direito

Mundiais,

desenvolveu

da

Universidade

programa

atividades

de

da

de

Brasília(PPGD/UnB)

Faculdade

Extensão,

e

Latino-Americana

Pós-Graduação

e

pelo
de

promovida pelo
Colégio Latino-

Ciências

Pós-Doutorado.

O

Sociais

objetivo

foi

proporcionar uma reflexão sobre o tema das desigualdades globais e a justiça social por se tratar de uma
problemática

complexa

para

a

qual

convergem

várias

perspectivas

teórico-metodológicas,

dos

distintos

campos disciplinares. Em função dos atores e dos grupos, dos diferentes contextos e problemáticas que
estudamos, em diferentes níveis, do local ao mais global e, finalmente, segundo diferentes critérios, as
desigualdades são consideradas a partir de uma abordagem ampla e interdisciplinar, para além das próprias
ciências

sociais

e

humanas.O

programa

contou

com

a

participação

de

diversos(as)

professores(as)

estrangeiros(as), de instituições reconhecidas da Europa, América do Norte e América Latina, convidados(as)
a

falarem

de

suas

realidades

locais,

afim

de

alcançar

a

multidimensionalidade

do

fenômeno

e

das

perspectivas de seu enfrentamento. A Escola se insere em uma perspectiva de internacionalização que busca
promover diálogos acadêmicos internacionais mais horizontais e plurais.

A Escola iniciou suas atividades de ensino no

segundo semestre de 2019.

ano de 2020,

No

diante do

contexto da pandemia, reduziu suas atividades, interrompendo a vinda de professores(as) estrangeiros (as).

Coordenadores(as)
Rebecca Lemos Igreja - ELA e PPGD/UnB (Lattes)
Antropóloga,

professora

do

Departamento

de

Estudos

Latino-Americanos

(ELA)

do

Instituto

de

Ciências

Sociais e do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília. Membro do Conselho
Superior Internacional da FLACSO e do Comitê Acadêmico da FLACSO/Brasil, pesquisadora fundadora do
Colégio Latino-Americano de Estudos Mundiais, programa FLACSO/Brasil.

Camilo Negri - GPP e PPG-ECsA/UnB (Lattes)
Cientista social, professor Adjunto do Departamento de Gestão de Políticas Públicas (UnB). Atua no Programa
de

Pós-Graduação

Colégio

em

Estudos

Latino-Americano

de

Comparados

Estudos

sobre

Mundiais

as

da

Américas

(PPG-ECsA).

Flacso-Brasil.

Membro

Pesquisador

do

Comitê

fundador

do

Acadêmico

da

FLACSO/Brasil.

Alexandre Kehrig Veronese Aguiar - FD e PPGD/UnB (Lattes)
Doutor em Sociologia, professor Associado de Teoria Social e do Direito da Faculdade de Direito e do
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília (UnB). Coordenador do GETEL/UnB Grupo de Estudos de Direito das Telecomunicações (www.getel.org).

Simone Rodrigues Pinto - ELA e PPGD/UnB (Lattes)
Doutora

em

Ciência

Política,

professora

associada

da

Universidade

de

Brasília,

atuando

junto

ao

Departamento de Estudos Latino-Americanos (ELA) e Pós-Graduação da Faculdade de Direito. Coordena o
Road Iniciative - Rede Internacional de Pesquisas e Observatório acerca de Desaparecimento Forçado.

APRESENTAÇÃO
Docentes internacionais - 2° semestre 2019
Alessandra Silveira (Universidade do Minho/Portugal)

Emmanuel Netter (Université d’Avignon/França)

Alexandra Poli (EHESS/França)

Jerôme Tadiê (IRD/França)

Aline Helg (Université de Genève/Suíça)

Karina Ansolabehere (UNAM/México)

Angel Oquendo (University of Connecticut/EUA)

Luis Reygadas (UNAM/México)

Boike Rehbein (Universitat zu Berlin/Alemanha)

Maria Teresa Sierra Camacho (CIESAS/México)

Bryant Garth (UC Irvine School of Law/EUA)

Michel Wieviorka (FMSH/França)

David Sanchez Rubio (Universidad de Sevilla/Espanha)

Odile Hoffmann (IRD/França)

Estrutura
O programa foi estruturado em torno de:
1. Sessões/aulas abertas ministradas por docentes estrangeiros (as) seguidas de debate;
2. Seminários de discussão e de intercâmbio de experiências empíricas para os(as) pós-doutorandos(as),
com foco na produção de conhecimento, novas pesquisas e publicações;
3. Um seminário de encerramento com a apresentação das pesquisas e trabalhos realizados pelos(as) pósdoutorandos(as) e docentes presentes;
4. Organização de publicação (livro e artigos), com base na discussão e nos projetos desenvolvidos.

3 módulos temáticos:
1. Desigualdades: Introdução e Conceituação
2. Justiça e Desigualdades
3. Democracia, Desigualdades e Radicalismos políticos

4 seminários internacionais:
Migração e Desenvolvimento: Propostas para América Central e México - CEPAL e Embaixada do México
Ciências e Democracia - Professor Michel Wieviorka (FMSH/França)
IV Seminário MeCACb - Proteção Judicial dos Direitos Fundamentais na América Latina
4° Colóquio França-Brasil de Direito e Internet: Direito, Política e Cultura Digital para o Desenvolvimento
Nacional e Regional

Devido ao contexto da pandemia do COVID-19, as atividades de formação e seminários da Escola de Altos
Estudos foram concentradas no segundo semestre de 2019. Em 2020, os esforços foram direcionados a
encontros pós-doutorais por videoconferência e a preparação de publicação e seminário de encerramento.

Apoio e Financiamento
A Escola de Altos Estudos foi fruto da iniciativa e coordenação do Colégio Latino-Americano de Estudos
Mundiais e do Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD/UnB).
A

FLACSO

contribuiu

com

a

organização

e

serviços

de

secretaria,

recursos

diversos

para

alimentação,

transporte local, hospedagem, gravações, material de consumo e a edição do livro final.
A Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (FD/UnB), por sua vez, colaborou com a participação de
seu corpo docente, com a disponibilização de sua estrutura física para realização dos seminários e encontros,
e,

sobretudo,

com

a

possibilidade

de

apresentar

proposta

via

PPGD

ao

Programa

Institucional

de

Internacionalização da Coordenação para o Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES PrInt). Via
o CAPES PrInt, foi possível conceder bolsas de auxílio e transporte aéreo para docentes internacionais.
A

Fundação

simultânea,

de

Apoio

edições

e

à

Pesquisa

gastos

com

do

Distrito

estrutura.

Federal

Outros

(FAP-DF)

parceiros,

eventuais despesas e serviços.

Para informações completas sobre a Escola, clique aqui

financiou

passagens

mencionados

abaixo,

aéreas,

tradução

contribuíram

para

ALCANCE

de setembro a novembro 2019

14 docentes
12 instituições
estrangeiras
Compartilhamento de pesquisas
Construção de laços de trabalho
Internacionalização do ensino

113 estudantes
45 de pós-graduação
68 em extensão

Pós-doutorado
13 doutores(as) da UnB
10 doutores(as) externos(as)

Conexão nacional
Pós-doutorandos(as) de 8 Estados diferentes
28 estudantes visitantes de graduação da Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA), coordenados(as) pelo
professor Thiago Allisson Cardoso de Jesus (UEMA e
Universidade Ceuma) no Seminário sobre Proteção
Judicial dos Direitos Fundamentais na América Latina

ATIVIDADES

de setembro a novembro 2019

3 módulos

4° Colóquio França
Brasil de Direito &
Internet

Migração
&
Desenvolvimento

Ciências
&
Democracia

Proteção Judicial
dos Direitos
Fundamentais na
América Latina

16 aulas abertas
Aulas para estudantes de nível de
graduação a pós-doutorado
Combinação de caráter expositivo com
sessões de perguntas e debate

Entrevistas
6 entrevistas em parceria com o programa
UnBTV Diálogos

Desigualdades:
Introdução
Conceituação

Justiça
&
Desigualdades

Democracia
Desigualdades
Radicalismos

4 seminários
internacionais

9 encontros
pós-doutorais
Mesas de diálogo entre docentes
estrangeiros(as) e brasileiros(as)
Participação de doutores(as) à
distância por videoconferência

RESULTADOS

2020

Publicação
A Escola de Altos Estudos prepara publicação de
livro organizado pelos(as) coordenadores(as),
com contribuição de docentes do pós-doutorado
e pesquisadores(as) estrangeiros(as), sobre os
temas discutidos.

Gravações
Todas as aulas e seminários se
encontram gravados e disponíveis
no site do Colégio Latino-americano
de Estudos Mundiais
Confira aqui

Seminário de Encerramento
Realização em novembro de 2020
Apresentação de Livro
Apresentação das pesquisas
desenvolvidas pelos(as) pós-doutores(as)

Pesquisas
A Escola de Altos Estudos proporcionou o
pontapé de diversas pesquisas
interdisciplinares, envolvendo
pesquisadores(as) locais e estrangeiros(as).
Clique aqui para mais informações

DESDOBRAMENTOS
IRC, Law & Society Association
Political Radicalisms, Extreme-Right and Justice System
Em

julho

de

2020,

Law & Society Association (LSA)

a

aprovou

proposta

de

International

Research

Collaborative (IRC) sobre Radicalismos Políticos, Extrema-Direita e Sistema de Justiça, concebida pelos(as)
pesquisadores(as)
(UNAM/México),

Rebecca
Odile

Igreja

Hoffmann

(UnB),

Talita

Rampin

(IRD/França),

Bryant

(UnB),

Camilo

Garth

(UC

Negri

(UnB),

Karina

Irvine

Law/EUA),

Ansolabehere

Alexandra

Poli

(EHESS/França), José Roberto Xavier (UFRJ) e Gianmarco Loures (UnB).
Essa iniciativa apenas foi possível graças à interação e aos trabalhos desenvolvidos ao longo da Escola de
Altos Estudos.
Para mais informações sobre o IRC, clique aqui

Especialização FLACSO-UAM-CIESAS
A Especialização Desigualdades Globais e Justiça Social, com início previsto para

março/2021,

é uma

iniciativa conjunta entre a Universidade Autónoma Metropolitana (UAM/México), o Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS/México) e a Faculdade Latino-Americana de Ciências
Sociais (FLACSO/Brasil), dedicada à formação e pesquisa no campo das desigualdades.
Essa formaçao dará

continuidade aos temas e atividades da Escola de Altos Estudos. Sua finalidade

principal

a

é

promover

pesquisa,

análise

e

discussão

de

conhecimento

especializado,

assim

como

o

desenvolvimento de uma perspectiva crítica a respeito do tema das desigualdades, como um problema de
estruturação, diferenciação e reprodução da desigualdades nas sociedades. Visa oferecer aos estudantes a
construção de uma perspectiva própria, latino-americana e multidimensional.

Parceria Colégio/FLACSO & Editora De Gruyter (Alemanha)
A

Editora

De

Gruyter

convidou

a

FLACSO

Brasil,

em

especial,

o

Colégio

Latino-Americano

de

Estudos

Mundiais para elaborar e encabeçar uma coleção sobre perspectivas latino-americanas de problemáticas e
desafios contemporâneos que será publicada pela editora em inglês, na Alemanha. A iniciativa já se encontra
em elaboração e ainda nesse ano serão realizadas as primeiras chamadas para propostas de livros latinoamericanos.
Confira o site da editora clicando aqui

Pouvoirs et Societés face à la crise du Covid-19 (PoSoC19)
Em junho de 2020, pesquisadores(as) coordenadores(as) do Colégio Latino-americano de Estudos Mundiais e
da Escola de Altos Estudos se juntaram a uma rede internacional francófona interdisciplinar de estudos sobre
a pandemia do novo coronavírus e sua repercussão nas organizações políticas e sociais mundo afora: Pouvoirs
et Societés face à la crise du Covid-19 (PoSoC19). Essa rede organizará publicações, seminários, grupos de
trabalho para construir uma visão global não apenas dos impactos materiais da crise sanitária mundial, mas
também

das

realidades

sociopolíticas

dos

países

envolvidos,

possibilitando

análises

comparativas

perspectivas multidimensionais, em direta consonância com os objetivos do Colégio e da Escola.
Para mais informações, clique aqui

e

INSTITUIÇÕES
Instituições Promotoras
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO/Brasil)
Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (FD/UnB)
Programa Institucional de Internacionalização CAPES PrInt

Instituições Estrangeiras
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS/México)
Collège d’études mondiales, Fondation maison des sciences de l'homme (FMSH/França)
École des hautes études en sciences sociales (EHESS/França)
Institut de recherche pour le développement (IRD/França)
Universidad de Sevilla (Espanha)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM/México)
Universidade do Minho (Portugual)
Universitat zu Berlin (Alemanha)
Université d’Avignon (França)
Université de Genève (Suíça)
University of California, Irvine School of Law (EUA)
University of Connecticut (EUA)

Parcerias e Financiamento
Alumni UnB
Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal (ADEP-DF)
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL Brasil)
Embaixada da França no Brasil
Embaixada do México no Brasil
Escola Nacional de Magistratura
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF)
Grupo de Estudos em Direito das Telecomunicações (GETEL/UnB)
Programa Institucional de Internacionalização CAPES PrInt
Tribunal Superior do Trabalho (TST)

PÓS-DOUTORADO
O Programa promoveu a realização de atividades no formato de uma escola de longa duração (10 meses) de

fortalecer, ampliar e qualificar os
continuada, especialmente, de docentes e

altos estudos pós-doutorais, desenhada para atender a demanda por
programas

de

pós-graduação,

mediante

pesquisadores(as) doutores(as)

a

capacitação

e, igualmente e consequentemente, de pós-graduandos(as), na temática

das desigualdades globais e da justiça social. Os(as) pesquisadores(as) apresentarão suas pesquisas no
Seminário de Encerramento, previsto em modalidade online para novembro de 2020.

Pesquisadores(as) Doutores(as)
Ana Clara Carvalho Machuca Voigt (UNIEURO)

Janny Carrasco Medina (UnB)

Anna Paula Bagetti Zeifert (UNIJUI)

Jessica Hind Ribeiro Costa (UCSAL)

Camila Cardoso de Mello Prando (UnB)

Leonardo Passinato e Silva (SEPPIR/MDH)

Carlos Federico Dominguez Ávila (UNIEURO)

Luciana de Souza Ramos (CIESA)

Daniela Marques de Moraes (UnB)

Luciana Silva Garcia (IDP)

Danilo Uzêda da Cruz (CAR/SDR)

Mamede Said Maia Filho (UnB)

Debora Bonat (UnB)

Marcus Pinto Aguiar (FAL)

Fabiano Hartmann Peixoto (UnB)

Maria Lídia Bueno Fernandes (UnB)

Gabriela Garcial Batista Lima (UnB)

Robson Fernando Santos (UCEFF)

Gabriela Neves Delgado (UnB)

Talita Tatiana Dias Rampin (UnB)

Hans Carrillo Guach (UFG)

Thiago Allisson Cardoso de Jesus (UEMA e U.Ceuma)

Além de cumprir seus objetivos formais, o pós-doutorado foi essencial para a
construção de laços de trabalho e de pesquisa. Sua fruição está diretamente
ligada aos resultados e desdobramentos da Escola, apresentados anteriormente,
além de alimentar a interação e as atividades entre os(as) pesquisadores(as).

Uma das formas de escoamento dos esforços do pós-doutorado foi o número
da

Abya-Yala:

Revista

sobre

Acesso

à

Justiça

e

Direitos

nas

Américas

"A

Diversificação dos Estudos sobre as Américas". A Revista é uma iniciativa do
Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Acesso à Justiça e Direitos nas
Américas

(LEIJUS)

da

Faculdade

de

Direito

da

UnB,

Universidade Federal de Goiás (UFG) e o CIESAS/Mexico.

juntamente

com

a

