
PrInt-CAPES 
Tema: Redução das Desigualdades

PROGRAMAS ENVOLVIDOS: 

• Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos (Pós-Afro) 

• Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA) - cecilianne.mccallum@gmail.com 

• Programa de Pós-Graduação em Estudos sobre Mulheres, Gênero e Feminismo (PPGNEIM) 

• Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) 

• Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) 

• Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFilosofia)  

• Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PÓS-PSI)
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Países Envolvidos
70% 

• Alemanha -  Universidades de Bayreuth e Leipzig; Argentina -  Conicet, Buenos Aires e 
Universidad de la Plata; África do Sul - University of the Western Cape (UWC), Cidade do 
Cabo; University of the Witwatersrand, Joanesburgo; Índia - Centre of African Studies, 
Universidade de Mumbai; Canadá - Université du Québec à Montréal / Université de Laval; 
China - School of Asian & African Studies, Beijing Foreign Studies University, Bejing; Coreia 
do Sul - Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Gyeonggi-do; Estados Unidos - 
University of Berkeley, University of Florida, City University of New York, Northwestern 
University, Ohio State University, Michigan State University; França - Université de Lille 3; 
EHESS; Reino Unido, SOAS, Londres; University of Manchester; México - Colegio de la 
Frontera Norte, Tijuana; Portugal - Universidade de Lisboa, Universidade do Porto 

30% 

• Cabo Verde - Universidade de Cabo Verde (UNICV); Colômbia - Universidad del Valle, Cali; 
Guiné Bissau - Inep, Bissau; Moçambique - Universidade Eduardo Mondlane
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Justificativa
O tema das desigualdades sociais extremas e duráveis que caracterizam a sociedade brasileira tem sido central e 
transversal em todas as disciplinas das Ciências Sociais e Humanas. Acompanhando o debate sobre a essência e o 
caráter do povo brasileiro, a questão tem sido fundante desde a formação das Humanidades nas décadas que seguem 
à declaração da república e sua institucionalização nas universidades brasileiras, criadas a partir da segunda metade 
dos anos 1930. As Desigualdades Sociais e a tradição de debates em torno dos traços essenciais e supostamente 
únicos da sociedade brasileira, têm contribuído para atrair ao nosso país e universidades, a atenção de pesquisadores 
e grupos de pesquisas estrangeiros. De fato, os principais fenômenos que nos tornam interessante internacionalmente 
são, tragicamente, nossas extremas desigualdades e as formas e arranjos culturais que tem se desenvolvido como 
consequências e graças a elas. Na UFBA existe uma tradição consolidada de pesquisa sobre desigualdades. O tema da 
“Redução das Desigualdades” sociais por meio de medidas de inclusão e auxílio à permanência de alunos egressos de 
grupos subalternos, tem sido objeto de vários programas e medidas de grande amplitude por parte da gestão 
universitária na UFBA, pioneira na inclusão de grupos subalternos e na redução das desigualdades sociais no âmbito 
universitário. Abrimos, portanto, a possibilidade da pesquisa comparativa internacional e a formação de redes de 
pesquisa e ensino transnacionais através de ações de formação intelectual - Escolas Doutorais - de caráter 
interdisciplinar e internacional. Essas atividades de ensino e pesquisa envolverão professores e pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros, organizados em missões de professores visitantes (sênior, júnior e no Brasil), pós-doutorado 
no Brasil e doutorado sanduíche. Além disso, nessas missões, serão estabelecidas trocas internacionais de conceitos e 
teorias sobre Desigualdades Sociais, bem como será valorizada a perspectiva comparativa. Como produtos prevemos 
dois: (1) promover a internacionalização da pós-graduação em dois sentidos: introduzindo ideias novas e pesquisadores 
estrangeiros na UFBA e promovendo nossa pós-graduação (discentes e docentes) no exterior e (2) a contribuição para 
a melhoria da colaboração e o intercâmbio (missões) entre programas de pós-graduação da UFBA, induzindo a 
mobilidade discente e docente em vários níveis: estadual, regional, nacional e internacional.
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Justificativa de 
Participação de Cada 

Programa de Pós-
Graduação Envolvido
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Programa Multidisciplinar de Pós-
Graduação em Estudos Étnicos e 

Africanos (Pós-Afro)
A fundação em 1959 do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) contribui 
estrategicamente para fomentar na UFBA as atividades de pesquisa e extensão 
em estudos afro-brasileiros e africanos. Em 2005 foi criado o Pósafro, associado 
ao centro, cujo objetivo é desenvolver, de acordo com epistemologias e práticas 
de caráter multi/interdisciplinar, reflexões e produções científicas que contribuam 
para expandir o campo dos estudos étnicos e africanos no Brasil, a partir do 
estímulo a modelos e recortes de pesquisa que, além de explorar temas e 
objetos em geral marginalizados, ponham em relevo as articulações, interfaces, 
intercâmbios e conflitos que constituem os fenômenos culturais, buscando assim 
qualificar a interpretação relacional ou comparativista de fenômenos sociais 
africanos que também mobilizam a sociedade brasileira, destacadamente no 
que diz respeito ao trabalho crítico voltado para as identificações raciais e as 
expressões do racismo, centrais no debate das Desigualdades Sociais.
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Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia (PPGA)

O Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFBA foi criado em 2006. O 
trabalho antropológico realizado no programa revela a riqueza do pluralismo 
cultural, político e social no Brasil, particularmente nos grupos que sofrem as 
consequências das ações geopolíticas e estatais em nome do progresso e da 
modernização. Tem como temática central o estudo e análise dos modos em que 
conceitos mutuamente constituintes de modernidade-tradição, natureza-cultura, 
civilizado-primitivo se manifestam em diferentes culturas, sociedades e épocas 
humanas. O enfoque tem caído sobre populações marginalizadas na presente 
época. O PPGA tem produzido um corpus sólido de estudos, a partir de pesquisas 
etnográficas e históricas, sobretudo, mas não exclusivamente, conduzidas no 
Brasil, tanto nos grandes centros urbanos, nas suas instituições e grupos sociais 
diversos, quanto nas áreas rurais habitadas por povos originários e tradicionais, 
atualmente sujeitos a processos intensivos de colonização e etnocídio.
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Programa de Pós-Graduação em 
Estudos sobre Mulheres, Gênero e 

Feminismo (PPGNEIM)
O Programa de Pós-Graduação em Estudos sobre Mulheres, Gênero e Feminismo 
(PPGNEIM) foca na compreensão das relações de gênero e poder. Tomando as 
desigualdades entre mulheres e homens como estruturantes de nossa sociedade, 
considera essas desigualdades de gênero como responsáveis pelos altos índices 
de violências físicas, simbólicas e letais contra mulheres e outros grupos 
dissidentes do gênero, como lésbicas, gays e pessoas trans, em diversas instâncias 
sociais. Assim,  a desigualdade que permeia a relação entre os sexos é trazida para 
a esfera pública, materializando-se no baixo aporte de recursos e implementação 
pouco expressiva de políticas públicas que assegurem o acesso a direitos e 
proteção social, que contribuam para a promoção da equidade de gênero, o que 
implica em maior exposição das mulheres e do segmento LGBT a situações de 
vulnerabilidade e risco social. O PPGNEIM tem se dedicado a aprofundar o 
conhecimento acerca das diferentes expressões dessas desigualdades.
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Programa de Pós-Graduação 
em Direito (PPGD)

O PPG em Direito foi instituído em 1953 e possui duas áreas de concentração, 
uma para o Mestrado “Direitos Fundamentais e Justiça” e outra para o Doutorado 
“Jurisdição Constitucional e Novos Direitos”. Na primeira se desenvolve 
pesquisas sobre os Direitos Fundamentais que exigem respostas complexas no 
âmbito de sua fundamentação filosófica e de suas pretensões de universalidade, 
face a tensão provocada por imperativos sistêmicos, que é acentuada em um 
contexto de profundas desigualdades entre o centro e a periferia de uma 
sociedade global. Na segunda analisamos a concretização dos novos direitos 
fundamentais pelo Poder Judiciário. Como a Constituição de 1988 deixou de ser 
promessa e se tornou norma, muitos se valem de seus princípios para exigir que 
suas pretensões sejam apreciadas e tuteladas pelo Poder Judiciário e essa 
efetividade tem ensejado o ativismo judicial, como a inclusão de estudantes 
negros na  universidades públicas, o aborto e o casamento entre homossexuais.
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Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais (PPGCS)

A atuação do PPGCS/UFBA tem pontos de intersecção importantes e 
inegáveis com o tema da Redução das Desigualdades. As pesquisas 
realizadas visam, entre outras coisas, (1) analisar a reprodução social dos 
trabalhadores, a produção da pobreza, das desigualdades e vulnerabilidades 
sociais, (2) explorar as dinâmicas de gênero, gerações, relações raciais e 
classe, tanto no plano teórico como no âmbito de estudos empíricos, (3) refletir 
sociologicamente acerca do crime, do controle social e da punição e, por fim, 
(4) explorar as interconexões entre narrativas, corpos e espaços em contextos 
de prática marcados por diferentes formas de assimetria e desigualdade. 
Interessa aos docentes e discentes do PPGCS tratar dos processos de 
formação e relação entre diferentes grupamentos sociais, bem como examinar 
o papel das dinâmicas de produção material e simbólica na construção de 
novas possibilidades de convivência.
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Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia (PPGFilosofia)

Criado em 2001, o Programa de Pós-Graduação em Filosofia tem como 
objetivo a formação de profissionais altamente qualificados para a pesquisa e 
a docência (sobretudo o magistério superior) no campo da Filosofia. Ao longo 
deste tempo, apoiamo-nos em instrumentos oferecidos pela tradição 
filosófica, ou seja, em procedimentos de leitura e reflexão já canônicos, de 
sorte que tal formação signifique, em grande medida, o aprofundamento 
vertical do conhecimento filosófico e o desenvolvimento da habilidade para a 
pesquisa em subáreas específicas da filosofia. O programa está definido 
como área de concentração em Filosofia Contemporânea, e subdividido em 
três linhas de pesquisa: (1) epistemologia e filosofia da linguagem, (2) filosofia 
e teoria social e (3) fenomenologia e hermenêutica.
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Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia (PÓS-PSI)

O PPG em Psicologia produz conhecimento científico que visa compreender e 
transformar a complexa e desafiadora condição social em que vive ampla parcela da 
população brasileira, incluindo crianças, adolescentes, adultos, pais, trabalhadores, 
etc. Esta sensibilidade frente às questões sociais nos assegura a certeza de uma 
atuação socialmente responsável, com a produção de conhecimento científico 
confiável, atual e sintonizado com as discussões no cenário internacional. No que 
tange o tema da Redução das Desigualdades, estão sob investigação, a saúde 
mental nos sistemas públicos de atenção primária à saúde, violência doméstica, 
violência na escola, desenvolvimento socioemocional em crianças de famílias 
socialmente vulneráveis, desenvolvimento de funções neurocognitivas em crianças 
que vivem em contextos de risco, adolescentes autores de ato infracional e medidas 
socioeducativas, intolerância religiosa, a transição do jovem para o mundo do 
trabalho, usos e apropriações das TICs, preconceito e discriminação, 
comprometimento com o trabalho, entre outros.
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Objetivos do Tema 
Redução das Desigualdades
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Realizar quatro edições anuais da Escola Doutoral 
abordando temas centrais na reflexão das 

desigualdades sociais

Propomos aqui a criação de uma escola doutoral interdisciplinar e 
internacional de caráter anual (2018, 2019, 2020 e 2021) que consistirá de 
68hs/aula ministradas em caráter intensivo durante duas semanas, 
equivalente a 04 créditos de disciplinas. O ensino será em módulos 
ministrados por professores brasileiros e estrangeiros, de forma bilingue, em 
que pelo menos 50% dos créditos serão oferecidos em língua estrangeira. 
Será uma oportunidade única de organização de missões de curta duração 
para pesquisadores estrangeiros no Brasil, bem como de articular a 
internacionalização da UFBA promovendo contatos e redes para articulação 
de visitas e estágios no exterior.
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Organizar um banco de dados internacional  para favorecer a 
internacionalização do ensino e pesquisa relacionados com o 

tema da Redução das Desigualdades, resultando na constituição 
de uma Rede Internacional e Interdisciplinar de Pesquisas sobre 

Redução das Desigualdades
Criação de um Banco de Dados online contendo todos os contatos e projetos internacionais, passados e 
presentes, relacionados com o tema da Redução das Desigualdades. O banco de dados será alimentado e 
aproveitado por toda a comunidade da UFBA e visa facilitar o acesso a contatos internacionais – por 
exemplo, para que nossos alunos possam se orientar com relação a qual IES e professor estrangeiros 
possam estar interessados em seu tema de pesquisa e em seguida possam convidá-lo para uma missão de 
estágio doutoral sanduíche em suas instituições no exterior. Neste sentido, o presente objetivo visa funcionar 
como um trampolim para a promoção de bolsas sanduíche e estágios pós-doutorais, sendo o Banco de 
Dados a consolidação de uma Rede Internacional de Pesquisa sobre Redução das Desigualdades, 
facilitando contatos e os necessários convites - suprindo desta forma as profundas carências no sentido da 
internacionalização de nossa IES. Assim, congregando os programas de pós-graduação da UFBA e as 
instituições parceiras será consolidada uma rede internacional de pesquisa sobre desigualdades sociais. 
Além disso, o Banco de Dados oferecerá uma lista de periódicos nacionais e internacionais bem como de 
contatos de editores e pareceristas para induzir a publicação de artigos, assim como a produção de redes e 
mobilidade. Será constituída na EDUFBA uma linha editorial específica para o projeto de Internacionalização 
com conselho editorial e de pareceristas, cujas obras serão publicadas de forma multilíngue. 
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Induzir a internacionalização da pós-graduação por 
meio de missões no exterior (Professor Visitante e 

Doutorado Sanduíche)
O objetivo visa melhorar a colaboração e o intercâmbio entre programas de pós-graduação 
da UFBA, induzindo a mobilidade discente e docente na pós-graduação em vários níveis: 
estadual, regional, nacional e internacional. Com isso pretende promover a formação de 
pesquisadores de excelência para a compreensão do fenômeno das desigualdades sociais, 
capacitando o corpo docente e discente dos PPGs que atuam com desigualdades sociais no 
exterior. A  circulação de docentes e discentes em sistemas de ciência e tecnologia 
estrangeiros contribuirá com a compreensão do fenômeno das desigualdades sociais, 
contemplando projetos de pesquisa individuais e coletivos que levem em conta análises 
comparativas sobre como as Ciências Humanas de países do Norte e Sul Globais abordam 
o tema das desigualdades sociais, produzindo produtos abrangentes em termos nacionais e 
internacionais. Com isso estimulará ações conjuntas entre o PPGs da UFBA que trabalham 
com temas afins às desigualdades sociais, sejam elas de raça, etnia, gênero, sexualidade, 
classe e outras, atentos a incorporação, nessas ações, de estudos conjuntos que abordem o 
conhecimento mais atual nas temáticas nas diversas partes do globo, tendo como resultado, 
também,  a internacionalização do conhecimento brasileiro sobre desigualdades sociais.
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Facilitar a vinda de professores visitantes 
estrangeiros e brasileiros para missões de ensino, 

pesquisa e extensão na UFBA

Estes convites, de variada duração, poderão ser feitos por um ou mais 
programas de PPG e visam o ensino de novas disciplinas, com ênfase em 
disciplinas ministradas em línguas estrangeiras, assim como participar de 
atividades de pesquisa e extensão. A internacionalização deverá atingir não 
somente o ensino, mas também a pesquisa e a extensão.
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Compreender o fenômeno das Desigualdades 
Sociais e sua redução a partir da produção de 
conhecimento interdisciplinar e internacional

Realizar pesquisas comparativas em caráter global e interseccional sobre como se dá a redução das 
desigualdades sociais, bem como a manutenção de preconceitos e discriminações baseados em marcadores 
sociais da diferença como a raça, classe, etnia, gênero, sexualidade e outros. Privilegia a comparação como 
método analítico, particularmente na reflexão a partir de perspectivas do Sul Global sobre a ideia de um 
pensamento igualitário e sobre futuros possíveis e desejáveis. Especificamente buscaremos: 1) perceber como 
se dão, em diferentes contextos nacionais, a redistribuição, inclusão e ações afirmativas; 2) no contexto 
universitário compreender as políticas de acesso e permanência de grupos historicamente subalternizados em 
diferentes contextos nacionais; 3) analisar etnograficamente a emancipação e os processos identitários 
decorrentes das desigualdades sociais e 4) compreender como as dinâmicas interseccionais de gênero, raça, 
classe e sexualidade tem sido empreendidas em situações políticas e educacionais estatais e dos movimentos 
sociais. Com isso serão incentivadas  pesquisas etnográficas e políticas sobre a redução das desigualdades em 
diferentes contextos nacionais no tempo presente, formalizando produções coletivas e individuais (mestrado e 
doutorado) que foquem nas desigualdades sociais e que busquem analisar comparativamente políticas de 
inclusão de grupos subalternos postas a cabo por governos nacionais, bem como as agendas dos movimentos 
sociais. Assim, o presente tema possibilitará, teóricamente, construir, em perspectiva comparada, a História das 
desigualdades extremas e duráveis, promovendo a circulação de teorias e conceitos visando qualificar as 
diferentes instituições - nacionais e internacionais, com a ampliação do campo conceitual para a compreensão 
das desigualdades sociais. Isso levará a uma compreensão do Brasil em perspectiva internacional. 
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Ações do Tema 
Redução das 

Desigualdades
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PODEMOS ELABORAR OUTRAS, QUE DEVEM SER 
VINCULADAS A UM DOS OBJETIVOS MENCIONADOS 

ACIMA!  

APÓS AS AÇÕES SERÁ APRESENTADA A TABELA QUE 
TEMOS QUE CONSTRUIR E, POR FIM, O CADERNO DE 

INDICADORES!



Ação 01

19

Realizar a Primeira Edição da Escola Doutoral Internacional e Interdisciplinar 
com o tema "O Brasil em perspectiva internacional: rumo uma nova 

metodologia da comparação em tempos de globalização"

Objetivo: Realizar quatro edições anuais da Escola Doutoral 
abordando temas centrais na reflexão das desigualdades sociais

Data de Início: 2018 | Data de Início: 2018



Ação 02
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Realizar a Segunda Edição da Escola Doutoral Internacional e 
Interdisciplinar com o tema "Redução das Desigualdades de Raça e Etnia"

Objetivo: Realizar quatro edições anuais da Escola Doutoral 
abordando temas centrais na reflexão das desigualdades sociais

Data de Início: 2019 | Data de Início: 2019



Ação 03
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Realizar a Terceira Edição da Escola Doutoral Internacional e Interdisciplinar 
com o tema "Redução das Desigualdades de Gênero e Sexualidades"

Objetivo: Realizar quatro edições anuais da Escola Doutoral 
abordando temas centrais na reflexão das desigualdades sociais

Data de Início: 2020 | Data de Início: 2020



Ação 04

22

Realizar a Quarta Edição da Escola Doutoral Internacional e Interdisciplinar 
com o tema "História das Desigualdades Extremas e Duráveis"

Objetivo: Realizar quatro edições anuais da Escola Doutoral 
abordando temas centrais na reflexão das desigualdades sociais

Data de Início: 2021 | Data de Início: 2021



Ação 05
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Construção do Banco de Dados sobre Redução 
das Desigualdades

Objetivo: Organizar um banco de dados internacional  para favorecer a 
internacionalização do ensino e pesquisa relacionados com o tema da 
Redução das Desigualdades, resultando na constituição de uma Rede 

Internacional e Interdisciplinar de Pesquisas sobre Redução das 
Desigualdades

Data de Início: 2018 | Data de Início: 2021



Ação 06

24

Instituição da Redes de Pesquisa e Ensino sobre 
Redução das Desigualdades

Objetivo: Organizar um banco de dados internacional  para favorecer a 
internacionalização do ensino e pesquisa relacionados com o tema da 
Redução das Desigualdades, resultando na constituição de uma Rede 

Internacional e Interdisciplinar de Pesquisas sobre Redução das 
Desigualdades

Data de Início: 2018 | Data de Início: 2021



Ação 07

25

Promover Missões de Professor Visitante Júnior 
para Docentes da UFBA

Objetivo: Induzir a internacionalização da pós-graduação por meio 
de missões no exterior (Professor Visitante e Doutorado Sanduíche)

Data de Início: 2018 | Data de Início: 2021



Ação 08

26

Promover Missões de Professor Visitante Sênior 
para Docentes da UFBA

Objetivo: Induzir a internacionalização da pós-graduação por meio 
de missões no exterior (Professor Visitante e Doutorado Sanduíche)

Data de Início: 2018 | Data de Início: 2021



Ação 09

27

Promover Missões de Doutorado Sanduiche para 
Discentes da UFBA

Objetivo: Induzir a internacionalização da pós-graduação por meio 
de missões no exterior (Professor Visitante e Doutorado Sanduíche)

Data de Início: 2018 | Data de Início: 2021



Ação 10

28

Promover Missões de Doutorado Sanduiche para 
Discentes da UFBA

Objetivo: Facilitar a vinda de professores visitantes estrangeiros e 
brasileiros para missões de ensino, pesquisa e extensão na UFBA

Data de Início: 2018 | Data de Início: 2021



Ação 11

29

Promover a Vinda de Professores Visitantes Estrangeiros 
aos Programas de Pós-Graduação da UFBA

Objetivo: Facilitar a vinda de professores visitantes estrangeiros e 
brasileiros para missões de ensino, pesquisa e extensão na UFBA

Data de Início: 2018 | Data de Início: 2021



Ação 12

30

Organizar Módulos de Ensino à Distância com Temas Relacionados à 
Redução das Desigualdades para Discentes Brasileiros e Estrangeiros

Objetivo: Realizar quatro edições anuais da Escola Doutoral 
abordando temas centrais na reflexão das desigualdades sociais

Data de Início: 2018 | Data de Início: 2021



Ação 12

31

Mapear as diferentes iniciativas e  movimentos anti-racistas no 
continente Latino-americano e o peso e papel que o uso de arquivos, 

repositórios e museus digitais e outras formas de tecnologia social 
relacionados a afro-descendentes e outros grupos (minorias) raciais 
têm no combate à marginalização e racismo de sociedades atuais.

Objetivo: Compreender o fenômeno das Desigualdades Sociais e sua 
redução a partir da produção de conhecimento interdisciplinar e 

internacional

Data de Início: 2018 | Data de Início: 2021



Tabelas que Devem ser 
Construídas para Cada 

Ação

32

Ainda por preencher!
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No Indicador Situação Atual Meta 2o Ano Meta Final

1

2

3

4

N



CADERNO DE 
INDICADORES
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Usar no preenchimento das tabelas das ações. Não é 
necessário usar todos os indicadores em cada tabela, apenas 

aqueles considerados relevantes para a ação!



• Formação de Rede de Pesquisa Temática 

• Artigos Publicados nos Estratos B2-A1 

• Livro Coletânea Publicados via Projeto de Internacionalização 

• Mobilidade Internacional de Docentes da UFBA como Professores Visitantes Júnior 

• Mobilidade Internacional de Docentes da UFBA como Professores Visitantes Sênior 

• Mobilidade Internacional de Discentes da UFBA como Doutorado Sanduíche 

• Mobilidade de Docentes Estrangeiros na UFBA como Professores Visitantes 

• Mobilidade de Docentes Brasileiros e Estrangeiros na UFBA através do Pós-Doutorado 

• Doutorandos Brasileiros e Estrangeiros Formados em Curso de Curta Duração 

• Realização de Curso de Curta Duração (summer/winter school)
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• Participação em Curso de Curta Duração em outras Instituições 

• Disciplinas à Distância com Participação de Docentes e Discentes brasileiros e do exterior 

• Participação dos PPGs com Recursos de Outras Ações de Fomento 

• Participação com Recursos de Projetos Individuais de Docentes 

• Oferecimento de Disciplina Presencial em Língua Estrangeira 

• Ampliação de Linhas de Pesquisa 

• Elaboração de Edital Público para Acesso aos Recursos de Internacionalização 

• Consolidação de Parcerias Internacionais Existentes 

• Consolidação de Novas Parcerias Internacionais 

• Realização de Atividade Preparatória para Mobilidade Internacional Docente e Discente
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• Registro, Transmissão Online e Difusão Pública AudioVisual de Atividades 
realizadas no quadro do Projeto de Internacionalização 

• Elaboração do Plano Anual de Atividades do Tema “Redução das 
Desigualdades” 

• Produção de Material impresso e online de Propaganda dos PPGs em outras 
línguas 

• Tradução da Página dos Programas de Pós-Graduação para outras línguas, 
prioritariamente Inglês, Francês e Espanhol 

• Apresentação de Resultados das Missões do Tema em Congressos 
Internacionais 

• Apresentação de Resultados das Missões do Tema em Congressos 
Nacionais
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