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Simpósio Internacional Pensar e Repensar a  

América Latina 

 

 

 

Realização 

PROLAM- Programa de Pós Graduação em Integração da 

América Latina 

25 anos do PROLAM 

 

 

 

1- Clipping do material de divulgação sobre o Simpósio 

Internacional Pensar e Repensar a América Latina veiculado na 

imprensa e mídias eletrônicas de agosto a novembro de 2014  

2- Material para imprensa 

3- Cópias de algumas publicações 

4- Link com fotos do evento 
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São Paulo, 2014 

 

1- Clipping Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina 

11-14 de Novembro de 2014 

25 anos de Prolam 

Programa de Pós Graduação em Integração da América Latina 

Margarida Nepomuceno (MTb 16 276) 

Comissão de Organização 

 

 

 

Mídias da USP-  

DIINFO: Notícia sobre o Simpósio Internacional saiu por duas vezes no DINFO 

#  Prolam organiza simpósio internacional sobre América Latina  

11-11-2014  - Evento científico - humanas  - Objetivo é contribuir para o conhecimento da região e 

das pesquisas produzidas, tal como incentivar a importância de se repensar e refletir a América 

Latina.   

http://goo.gl/OiJlxh  

 

Jornal da USP/impresso e Online  – 22-28 de setembro de 2014. No 1039.  

http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/?p=37045  

(cópia impressa  anexada) 

 

Jornal USP 

Ihttp://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/?p=37413 

(cópia anexada) 

 

Radio USP: 

Várias inserções durante as programações diárias 

 http://www.radio.usp.br/ 

 

Portal da USP - 2 /10/ 2014 

http://www5.usp.br/65216/em-tempo-de-globalizacao-prolam-completa-25-anos/ 

(cópia anexada) 

 

Portal da USP- 26/11/ 2014 

Encontros 25 nos de prolam: A Interdisciplinaridade nos estudos do Prolam 

http://goo.gl/OiJlxh
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/?p=37413
http://www.radio.usp.br/
http://www5.usp.br/65216/em-tempo-de-globalizacao-prolam-completa-25-anos/
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http://www.eventos.usp.br/?events=evento-sobre-25-anos-do-prolam-tem-palestra-com-

cremilda-medina 

(cópia anexada) 

 

Portal Eventos USP (SET/NOV) 

http://www.eventos.usp.br/?events=simposio-internacional-busca-pensar-e-repensar-a-

america-latina 

(cópia anexada) 

 

Home Page Boletim Acontece na FFLCH-USP nº 241 

http://comunicacao.fflch.usp.br/node/4387 

 

 

Home Page ECA- 29/10/2014 

 http://www3.eca.usp.br/en/eventos/prolam-comemora-25-anos-com-palestras 

(cópia anexada) 

 

Home Page ECA -  06/11/2014  

http://www3.eca.usp.br/noticias/prolam-comemora-25-anos 

(cópia anexada) 

 

Home Page ECA- Início: 20/08/2014  

http://www3.eca.usp.br/en/eventos/docentes-da-eca-participam-de-palestra-no-prolam 

(cópia anexada) 

 

Home Page ECA-  1/9/2014 

Atualizado por Marisa Aparecida Bento em 08/09/2014 

e criado por Renata Biagioni Wrobleski em 01/09/2014  

http://www3.eca.usp.br/tv/cremilda-medina-ministra-palestra-nos-25-anos-do-prolam 

(cópia anexada) 

 

Home Page ECA 26/9/2014 

http://www.eventos.usp.br/?events=evento-sobre-25-anos-do-prolam-tem-palestra-com-

cremilda-medina 

(cópia anexada) 

 

Home Page ECA- 26/9/2014 

http://www3.eca.usp.br/eventos/cremilda-medina-ministra-palestra-nos-25-anos-do-prolam 

 

Home Page ECA -set/2014 

http://www.3eca.usp.br 

(cópia anexada) 

 

http://www.eventos.usp.br/?events=evento-sobre-25-anos-do-prolam-tem-palestra-com-cremilda-medina
http://www.eventos.usp.br/?events=evento-sobre-25-anos-do-prolam-tem-palestra-com-cremilda-medina
http://www.eventos.usp.br/?events=simposio-internacional-busca-pensar-e-repensar-a-america-latina
http://www.eventos.usp.br/?events=simposio-internacional-busca-pensar-e-repensar-a-america-latina
http://www3.eca.usp.br/en/eventos/prolam-comemora-25-anos-com-palestras
http://www3.eca.usp.br/noticias/prolam-comemora-25-anos
http://www3.eca.usp.br/en/eventos/docentes-da-eca-participam-de-palestra-no-prolam
http://www3.eca.usp.br/tv/cremilda-medina-ministra-palestra-nos-25-anos-do-prolam
http://www.eventos.usp.br/?events=evento-sobre-25-anos-do-prolam-tem-palestra-com-cremilda-medina
http://www.eventos.usp.br/?events=evento-sobre-25-anos-do-prolam-tem-palestra-com-cremilda-medina
http://www.3eca.usp.br/
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Home Page da FEARP- Faculdade de Economia,  Administração e Contabilidade  de 

Ribeirão Preto 

http://www2.fearp.usp.br/joomla/institucional/2012-11-28-23-40-14/agende-se/item/1835-

encontro-prolam-25-anos 

 

Home Page- Informativos do SOCICOM- Federação Brasileira das Associações 

Científicas e Acadêmicas de Comunicação Universidade de SP 

http://www.socicom.org.br/38-conteudo/miscelanea/488-prolam-usp-divulga-atividades-de-

setembro 

 

Home Page Fuvestibular – 6/10/2014 – São Paulo 

http://fuvestibular.com.br/prolam-completa-25-anos-de-estudos-sobre-integracao-da-

america-latina/  (material ECA) 

 

Home Page CEDEM UNESP 

https://www.facebook.com/CedemUnesp/photos/a.329309747115397.73469.2668954033

56832/764381690274865/?type=1 

 

Informativo eletrônico da ANPUH – NACIONAL 

Seção de CONGRESSOS E EVENTOS 

http://www.anpuh-rs.org.br/informativo/view?ID_INFORMATIVO=4991 

http://anpuh.org/resources/image/informeeletronico41/ 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL - PENSAR E REPENSAR A AMÉRICA LATINA 

Data: 11 a 14 de novembro de 2014 

Local: Universidade de São Paulo (USP/Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin)  

Mais informações 

(Reprodução da primeira página do site dos 25 anos) 

 

Homepage  ANPUH- RS 

http://www.anpuh-rs.org.br/informativo/view?ID_INFORMATIVO=4991 

(Cópia anexada) 

 

Home Page UNILA-  Universidade Federal da Integração da América Latina 

http://unila.edu.br/la-semana-unilera-edicao-33-0 

 

Home Page UNILA _ Universidade Federal de Integração da América Latina 

http://www.unila.edu.br/es/edicao-40 

 

Home Page Curso de Historia UNISUAM (Universidade Augusto Mota)UNIDADE DO 

Rio de Janeiro 

https://historiaunisuam.wordpress.com/2014/07/16/simposio-internacional-pensar-e-

repensar-a-america-latina/ 

(Cópia anexada) 

http://www2.fearp.usp.br/joomla/institucional/2012-11-28-23-40-14/agende-se/item/1835-encontro-prolam-25-anos
http://www2.fearp.usp.br/joomla/institucional/2012-11-28-23-40-14/agende-se/item/1835-encontro-prolam-25-anos
http://www.socicom.org.br/38-conteudo/miscelanea/488-prolam-usp-divulga-atividades-de-setembro
http://www.socicom.org.br/38-conteudo/miscelanea/488-prolam-usp-divulga-atividades-de-setembro
http://fuvestibular.com.br/prolam-completa-25-anos-de-estudos-sobre-integracao-da-america-latina/
http://fuvestibular.com.br/prolam-completa-25-anos-de-estudos-sobre-integracao-da-america-latina/
http://www.anpuh-rs.org.br/informativo/view?ID_INFORMATIVO=4991
http://anpuh.org/resources/image/informeeletronico41/
http://sites.usp.br/prolam/
http://www.anpuh-rs.org.br/informativo/view?ID_INFORMATIVO=4991
http://unila.edu.br/la-semana-unilera-edicao-33-0
http://www.unila.edu.br/es/edicao-40
https://historiaunisuam.wordpress.com/2014/07/16/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina/
https://historiaunisuam.wordpress.com/2014/07/16/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina/
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Home Page Universidade Federal de Pelotas- RS 

http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2014/08/08/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-

america/ 

(cópia anexada) 

 

Home Page GEDAP – Grupo de Estudos em Direitos Fundamentais da Faculdade de 

Direito da UFRGS 

http://www.ufrgs.br/gedap/eventos-academicos/simposio-internacional-pensar-e-repensar-

a-america-latina 

 

 

Homepage  Universidade Católica de Salvador- Bahia 

http://www.ucsal.br/assessoria-de-relacoes-internacionais/arii-noticias/inscricoes-abertas-

para-o-simposio-internacional-%E2%80%9Cpensar-e-repensar-a-america-

latina%E2%80%9D-em-sao-paulo 

(cópia anexada) 

 

Home Page International Centre for Trade and Sustainable Development. 20/10/2014 

http://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/informa%C3%A7%C3%B5es-

%C3%BAteis-168 

 

Homepage  ANPOLL – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa de 

Letras e Linguística:UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

http://anpoll.org.br/portal/chamada-de-trabalhos-filologia-simposio-internacional-pensar-e-

repensar-a-america-latina/ 

 

Home Page do Grupo de Pesquisa Políticas e Identidades da América Latina. 

UNISA, CNPq. 

http://polibera.wordpress.com/2014/07/30/inscricoes-simposio-internacional-pensar-e-

repensar-a-america-latina/ 

 

Home Page Instituto Pinheiros- Facilitando a Vida das Pessoas 

http://www.institutopinheiro.org.br/eventos/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-

america-latina/?localidade=sao-paulo&set_it=1#.VGzTjvnF_ps 

(cópia anexada) 

 

Home Page  “em sintonia.unindo elos” – São Paulo 

http://emsintonia.com.br/eventos/evento/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-

america-latina-5/ 

 

Home Page “ Compromisso Campinas pela Educação” - Campinas 

http://www.compromissocampinas.org.br/evento/pensar-e-repensar-a-america-latina/ 

http://www.ufrgs.br/gedap/eventos-academicos/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina
http://www.ufrgs.br/gedap/eventos-academicos/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina
http://www.ucsal.br/assessoria-de-relacoes-internacionais/arii-noticias/inscricoes-abertas-para-o-simposio-internacional-%E2%80%9Cpensar-e-repensar-a-america-latina%E2%80%9D-em-sao-paulo
http://www.ucsal.br/assessoria-de-relacoes-internacionais/arii-noticias/inscricoes-abertas-para-o-simposio-internacional-%E2%80%9Cpensar-e-repensar-a-america-latina%E2%80%9D-em-sao-paulo
http://www.ucsal.br/assessoria-de-relacoes-internacionais/arii-noticias/inscricoes-abertas-para-o-simposio-internacional-%E2%80%9Cpensar-e-repensar-a-america-latina%E2%80%9D-em-sao-paulo
http://anpoll.org.br/portal/chamada-de-trabalhos-filologia-simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina/
http://anpoll.org.br/portal/chamada-de-trabalhos-filologia-simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina/
http://polibera.wordpress.com/2014/07/30/inscricoes-simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina/
http://polibera.wordpress.com/2014/07/30/inscricoes-simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina/
http://www.institutopinheiro.org.br/eventos/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina/?localidade=sao-paulo&set_it=1#.VGzTjvnF_ps
http://www.institutopinheiro.org.br/eventos/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina/?localidade=sao-paulo&set_it=1#.VGzTjvnF_ps
http://emsintonia.com.br/eventos/evento/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina-5/
http://emsintonia.com.br/eventos/evento/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina-5/
http://www.compromissocampinas.org.br/evento/pensar-e-repensar-a-america-latina/
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Home Page “Visitando São Paulo” 

http://www.visitesaopaulo.com/farialimaitaim/pt/template-destaques.asp?id=18636&t=2 

 

Home Page “ Professor News” 1º agosto 2014 – São Paulo 

http://www.professornews.com.br/index.php/eventos/noticias-sobre-eventos/6281-

simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina 

(cópia anexada) 

 

Home Page da Associação Mexicana de Histórica Econômica- México 

http://blogdelaamhe.wordpress.com/about/ 

(cópia anexada) 

 

Home Page “ Rodrigues Gonçalvez e Associados” 6/8/2014 – São Paulo 

http://www.rodriguesgoncalves.adv.br/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-

america-latina/ 

 

Home Page Refletor- uma luz no audio visual – Vinculado à TAL-Televisão Latino 

Americana 

http://refletor.tal.tv/noticias/prolamusp-promove-evento-para-pensar-e-repensar-a-

america-latina 

(cópia anexada) 

 

Home page Red – América Latina Portal Europeu - Espanha 

http://www.red-redial.net/pt/america-actualidade-8443.html 

(cópia anexada) 

 

Home Page da Secretaria Especial de Relações Internacionais  - SERINT- do 

Governo de Estado da Bahia 

http://www.uneb.br/asseci/tag/america-latina/ 

 

Home Page CHPENHA- Projetos Educacionais ( 11 de agosto de 2014) 

http://chpenhaprojetoseducacionais.blogspot.com.br/2014/08/simposio-internacional-

pensar-e.html 

 

Portal da UNIFESP- todos os campos (29 de outubro de 2014) – São Paulo 

http://www.unifesp.br/reitoria/sri/index.php/oportunidades/eventos/161-simposio-

internacional-prolam-usp 

(imagens e link) 

 

Home Page SPCVB- Convention Visitors Bureau – São Paulo 

http://www.spcvb.com.br/seu-evento-detalhe.asp?cod=18636 

 

http://www.visitesaopaulo.com/farialimaitaim/pt/template-destaques.asp?id=18636&t=2
http://www.professornews.com.br/index.php/eventos/noticias-sobre-eventos/6281-simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina
http://www.professornews.com.br/index.php/eventos/noticias-sobre-eventos/6281-simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina
http://blogdelaamhe.wordpress.com/about/
http://www.rodriguesgoncalves.adv.br/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina/
http://www.rodriguesgoncalves.adv.br/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina/
http://refletor.tal.tv/noticias/prolamusp-promove-evento-para-pensar-e-repensar-a-america-latina
http://refletor.tal.tv/noticias/prolamusp-promove-evento-para-pensar-e-repensar-a-america-latina
http://www.red-redial.net/pt/america-actualidade-8443.html
http://www.uneb.br/asseci/tag/america-latina/
http://chpenhaprojetoseducacionais.blogspot.com.br/2014/08/simposio-internacional-pensar-e.html
http://chpenhaprojetoseducacionais.blogspot.com.br/2014/08/simposio-internacional-pensar-e.html
http://www.unifesp.br/reitoria/sri/index.php/oportunidades/eventos/161-simposio-internacional-prolam-usp
http://www.unifesp.br/reitoria/sri/index.php/oportunidades/eventos/161-simposio-internacional-prolam-usp
http://www.spcvb.com.br/seu-evento-detalhe.asp?cod=18636
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Home page do Nucleo de Iniciação Científica e Cidadania e Justiça na América 

Latina da Universidade de Chapecó- Santa Catarina. 

ic_latinoamerica@unochapeco.edu.br 

http://bell.unochapeco.edu.br/congressocatarinense/ 

(cópia anexada) 

 

Homepage Unicamp. DE 29/8 A 7/9 DE 2014. Campinas 

http://www.unicamp.br/unicamp/ju/604/eventos-futuros 

(cópia anexada) 

 

Home Page ASCOM- UNICAMP. Agenda de Eventos da Universidade de Campinas- 

UNICAMP. 27/8/2014 - Campinas 

http://www.campinas.com.br/blog/unicamp-na-agenda/eventos-da-unicamp-de-1-a-18-de-

setembro 

 

Jornal Impresso e On line da UNICAMP. DE 1 a 7/9/2014. Pg 10 Campinas 

http://www.unicamp.br/unicamp/sites/default/files/jornal/paginas/ju_604_paginacor_10_we

b.pdf 

 

Home Page Fundação Astrogildo Pereira ( 16/set/2014)- Brasilia 

http://www.fundacaoastrojildo.com.br/index.php/musica/7501-america-latina-009 

 

Home Page Unam-México (méxico) 

www.cialc.unam.mx/pdf/simposio-internacional-brasil.doc 

 

Home Page Conselho de Pós Graduação e Pesquisa em Direito- de Chapecó- SC 

(29/agosto de 2014)- Santa Catarina 

http://www.conpedi.org.br/noticias2.php?id=1413 

 

Home Page Publish News 11/11/2014 – São Paulo 

http://www.publishnews.com.br/telas/noticias/detalhes.aspx?id=79567 

 

Home Page da História da Educação Física e dos Esportes- Paraná 

http://cev.org.br/comunidade/historia/debate/eventos-12/ 

 

Home Page Biblioteca Virtual de Saúde s/l 

http://www.bvseps.icict.fiocruz.br/direve/xmlListT.php?xml%5B%5D=http://www.bvseps.ici

ct.fiocruz.br/cgi-

bin/wxis.exe/?IsisScript=direve/search.xis&xmlForm%5B%5D=yes&xml%5B%5D=GET&x

sl=xsl/direve-browse.xsl&lang=pt&select1=DATE=201411%24%5EnNovembro%202014 

 

Informativo Eletrônico da ESALQ- USP-Piracicaba 

http://www.esalq.usp.br/boletim/node/791 

http://bell.unochapeco.edu.br/congressocatarinense/
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/604/eventos-futuros
http://www.campinas.com.br/blog/unicamp-na-agenda/eventos-da-unicamp-de-1-a-18-de-setembro
http://www.campinas.com.br/blog/unicamp-na-agenda/eventos-da-unicamp-de-1-a-18-de-setembro
http://www.fundacaoastrojildo.com.br/index.php/musica/7501-america-latina-009
http://www.cialc.unam.mx/pdf/simposio-internacional-brasil.doc
http://www.conpedi.org.br/noticias2.php?id=1413
http://www.publishnews.com.br/telas/noticias/detalhes.aspx?id=79567
http://cev.org.br/comunidade/historia/debate/eventos-12/
http://www.bvseps.icict.fiocruz.br/direve/xmlListT.php?xml%5B%5D=http://www.bvseps.icict.fiocruz.br/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=direve/search.xis&xmlForm%5B%5D=yes&xml%5B%5D=GET&xsl=xsl/direve-browse.xsl&lang=pt&select1=DATE=201411%24%5EnNovembro%202014
http://www.bvseps.icict.fiocruz.br/direve/xmlListT.php?xml%5B%5D=http://www.bvseps.icict.fiocruz.br/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=direve/search.xis&xmlForm%5B%5D=yes&xml%5B%5D=GET&xsl=xsl/direve-browse.xsl&lang=pt&select1=DATE=201411%24%5EnNovembro%202014
http://www.bvseps.icict.fiocruz.br/direve/xmlListT.php?xml%5B%5D=http://www.bvseps.icict.fiocruz.br/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=direve/search.xis&xmlForm%5B%5D=yes&xml%5B%5D=GET&xsl=xsl/direve-browse.xsl&lang=pt&select1=DATE=201411%24%5EnNovembro%202014
http://www.bvseps.icict.fiocruz.br/direve/xmlListT.php?xml%5B%5D=http://www.bvseps.icict.fiocruz.br/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=direve/search.xis&xmlForm%5B%5D=yes&xml%5B%5D=GET&xsl=xsl/direve-browse.xsl&lang=pt&select1=DATE=201411%24%5EnNovembro%202014
http://www.esalq.usp.br/boletim/node/791
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Blog da Academia Colombiana de Direito Internacional- Colombia 

http://debateglobal.wordpress.com/2014/09/04/invitacion-al-simposio-internacional-pensar-

y-repensar-la-america-latina/ 

(cópia anexada) 

 

 

 

Jornal do Esporte Regional- Vargem Grande Paulista-São Paulo. Gilberto Cardoso 

http://esporteregionalvgpta.blogspot.com.br/2014/11/jornal-da-cultura-03112014.html 

 

Portal Cultural do Mundo da Língua `Portuguesa (PORTUGAL) 

http://plataforma9.com/congresso/simposio-internacional-pensar-e-repensar-america-

latina/ 

(cópia anexada) 

 

Home Page Associação Brasileira de Ciências Políticas- Rio de Janeiro 

http://www.cienciapolitica.org.br/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-

latina/#.VGz_8fnF_ps 

(cópia anexada) 

 

Home Page Sergio Rizzo – São Paulo 

Geografia Critica- 11 de outubro de 2014 

http://geocriticablog.wordpress.com/2014/10/11/evento-free-usp-encontro-prolam-25-anos/ 

 

Homepage UERJ- Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

http://www.eventos.ufrj.br/?event=simposio-internacional-reune-pensadores-latino-

americanos 

 

Homepage  UERJ- da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – 11 de agosto de 

2014 

http://www.ufrj.br/mostraNoticia.php?noticia=14996_America-Latina-e-tema-de-simposio-

internacional-na-USP.html 

 

Encontros 25 anos Prolam 

Home Page Digestivo Cultural. Edição 4/11/2014- São Paulo 

http://www.digestivocultural.com/pressreleases/pressrelease.asp?codigo=4197&titulo=Enc

ontro_sobre_a_Literatura_Latino_Americana 

 

Homepage Instituto Imersão Latina – 5/11/2014- Minas Gerais 

http://imersaolatina.blogspot.com.br/2014/11/encontro-entre-especialistas-reflete.html 

(copia anexada) 

 

http://debateglobal.wordpress.com/2014/09/04/invitacion-al-simposio-internacional-pensar-y-repensar-la-america-latina/
http://debateglobal.wordpress.com/2014/09/04/invitacion-al-simposio-internacional-pensar-y-repensar-la-america-latina/
http://esporteregionalvgpta.blogspot.com.br/2014/11/jornal-da-cultura-03112014.html
http://plataforma9.com/congresso/simposio-internacional-pensar-e-repensar-america-latina/
http://plataforma9.com/congresso/simposio-internacional-pensar-e-repensar-america-latina/
http://www.cienciapolitica.org.br/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina/#.VGz_8fnF_ps
http://www.cienciapolitica.org.br/simposio-internacional-pensar-e-repensar-a-america-latina/#.VGz_8fnF_ps
http://geocriticablog.wordpress.com/2014/10/11/evento-free-usp-encontro-prolam-25-anos/
http://www.eventos.ufrj.br/?event=simposio-internacional-reune-pensadores-latino-americanos
http://www.eventos.ufrj.br/?event=simposio-internacional-reune-pensadores-latino-americanos
http://www.ufrj.br/mostraNoticia.php?noticia=14996_America-Latina-e-tema-de-simposio-internacional-na-USP.html
http://www.ufrj.br/mostraNoticia.php?noticia=14996_America-Latina-e-tema-de-simposio-internacional-na-USP.html
http://www.digestivocultural.com/pressreleases/pressrelease.asp?codigo=4197&titulo=Encontro_sobre_a_Literatura_Latino_Americana
http://www.digestivocultural.com/pressreleases/pressrelease.asp?codigo=4197&titulo=Encontro_sobre_a_Literatura_Latino_Americana
http://imersaolatina.blogspot.com.br/2014/11/encontro-entre-especialistas-reflete.html
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Homepage  Instituto Imersão Latina 11/11/2014  Minas Gerais 

http://imersaolatina.blogspot.com.br/2014/11/pensar-e-repensar-america-latina-e-o.html 

(cópia anexada) 

 

Encontros Prolam 25 anos 

 Agencia USP de Notícias 

A Literatura na América Latina 

http://www.usp.br/agen/?p=132411 

 

Encontros Prolam 25 anos  

Home Page Revista Cultura Alternativa- São Paulo 3/11/2014 

A Literatura latino americana 

http://www.culturaalternativa.com.br/literatura/materias/1474-encontro-a-literatura-da-

america-latina 

 

Encontros Prolam 25 anos. 

Home Page Diplomatizando: História e RI- 13/10/2014 - Brasilia 

Intelectuais e Cultura da América Latina 

http://diplomatizzando.blogspot.com.br/2014/10/intelectuais-e-cultura-na-america.html 

(cópia anexada) 

 

Encontros Prolam:25 anos 

 Home Page Usp Inovação. 3/11/2014 

Literatura da América Latina 

http://uspinovacao.blogspot.com.br/2014/11/encontro-literatura-da-america-latina.html 

 

Encontros Prolam 25 anos 

Home Page FFLCH 

Intelectuais e Cultura na América Latina 

http://comunicacao.fflch.usp.br/node/4342 

(material divulgado anexado) 

 

Home Page Arte e Cultura 11/11/2014- São Paulo 

http://www.arteecultura.com.br/Noticia/5276/sp---livros-atmosferas-urbanas-e-imaginarios-

estranhamentos-urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imersaolatina.blogspot.com.br/2014/11/pensar-e-repensar-america-latina-e-o.html
http://www.culturaalternativa.com.br/literatura/materias/1474-encontro-a-literatura-da-america-latina
http://www.culturaalternativa.com.br/literatura/materias/1474-encontro-a-literatura-da-america-latina
http://diplomatizzando.blogspot.com.br/2014/10/intelectuais-e-cultura-na-america.html
http://uspinovacao.blogspot.com.br/2014/11/encontro-literatura-da-america-latina.html
http://comunicacao.fflch.usp.br/node/4342
http://www.arteecultura.com.br/Noticia/5276/sp---livros-atmosferas-urbanas-e-imaginarios-estranhamentos-urbanos
http://www.arteecultura.com.br/Noticia/5276/sp---livros-atmosferas-urbanas-e-imaginarios-estranhamentos-urbanos
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2- Material para a imprensa 

Margarida Nepomuceno MTb 16 246 

 

 

DIVULG/PROLAM 25 

Prolam 25 anos 

 

 

Programa de Integração da América Latina 

 na USPcomemora seus 25 anos com  

Simpósio Internacional e outras atividades 

 

                O Programa de Pós Graduação Interunidades em Integração da América Latina, da 

Universidade de São Paulo, comemora seus  25 anos de atividades. Criado oficialmente em 22 de 

fevereiro de 1988, na gestão do Reitor José Goldemberg, e implantado no ano seguinte na 

Universidade, campus Butantã. O Prolam comemora essa data realizando uma programação com 

atividades acadêmicas diversificadas. Já estão sendo realizadas palestras com os primeiros 

professores do Programa, encontros com alunos e ex-alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado 

e o Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina, programado para novembro 

próximo, pretende reunir ao longo desse semestre pesquisadores, professores e comunidade 

acadêmica voltados para a reflexão da América Latina.  

 

                Memória Viva 

                Duas atividades marcam a programação mensal do Prolam: os encontros com os 

primeiros professores do Programa também passam a ser mensais até novembro e estão 

reunidos em torno da perspectiva de registrar a memória do Programa, desde seus primeiros 

passos. Essa programação teve início em 6 de junho e teve como convidada a Profa. Dra. Tereza 

Maria Spyer Dulci, do Departamento de Ciências Políticas da UNILA- Universidade Federal de 

Integração da América Latina, ex-luna da História da USP, que refletiu sobre a importância de um 

centro universitário como a UNILA para os processos de integração da América Latina.  

                 Em 26 de setembro esteve reunida com alunos do Prolam a professora Cremilda 

Medina, docente do Programa bem como da Escola de Comunicações e Arte da USP. O tema de 

sua palestra  “A Interdisciplinaridade nos estudos sobre a América Latina” é uma preocupação 

presente nos estudos desenvolvidos pelo Prolam de refletir sobre a formação de novos 

paradigmas epistemológicos nas pesquisas sobre a América Latina. 

 

                  Estão programados os seguintes encontros 
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                Em 16 de outubro irão se reunir com a comunidade do Prolam, as historiadoras Maria 

Helena Rolim Capelato e Maria Ligia Prado, responsáveis pela implantação das primeiras 

disciplinas e pesquisas sobre a História da América Latina no Prolam. O encontro promete nos 

oferecer um panorama da importância dos “Intelectuais e (da) Cultura na América Latina”. 

               Dia 29 de outubro a presidente do PROLAM, a Profa. Lisbeth Rebollo Gonçalves, Profa. 

Dilma de Melo Silva e a crítica de arte e coordenadora do Fórum Permanente Arte e Cultura da 

América Latina estarão reunidas com alunos da Universidade de São Paulo para rever as 

primeiras experiências de pesquisas no campo da Arte e da Cultura da América Latina no Prolam. 

                Dia 5 de novembro as convidadas desse encontro serão a Profa. Dra. Ana Cecília 

Olmos, do Departamento de Letras Modernas da USP, especialista nos estudos da “Literatura da 

América Latina” e Joana Rodrigues, especialista em Literatura da Am´rica Latina e docente da 

UNIFESP- campus de Guarulhos.. 

 

                Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina 

                Programado para novembro (de 11 a 14), o Simpósio Internacional Pensar e Repensar 

a América Latina pretende reunir professores, pesquisadores e estudantes com o objetivo de 

contribuir para difundir as pesquisas que vem sendo realizadas sobre a América Latina em vários 

centros da Região e estimular a pensar nas questões que envolvem a América Latina em seus 

vários aspectos. Para tanto, treze grupos temáticos estão sendo colocados à disposição dos 

participantes que poderão apresentar trabalhos mediante inscrição prévia até dia 15 de setembro. 

O Simpósio terá lugar nas salas do complexo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, ao 

lado da Reitoria:  

                As informações completas sobre o evento tais como programação, mesas temáticas, 

hospedagem,  critérios para inscrições , etc, estão no site http://sites.usp.br/prolam/apresentacao-

3/   

 

 

             Multidisciplinar e interunidades: histórico 

               Desde seu início, o projeto elaborado pelos primeiros professores que compuseram a 

comissão para a criação do Prolam, teve como objetivo : desenvolver um programa que reunisse 

pesquisadores de várias áreas de conhecimento da Universidade, portanto, que fosse Inter 

unidades; que pudesse se pautar dentro de uma perspectiva metodológica interdisciplinar além de 

se comunicar, interagir, com outros centros de produção de conhecimento na América Latina. O 

programa previa, desde seu início, a participação de professores visitantes de Universidades da 

região ou especialistas em América Latina, e, a concessão de bolsas de estudos para alunos 

http://sites.usp.br/prolam/apresentacao-3/
http://sites.usp.br/prolam/apresentacao-3/
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latino-americanos com o intuito de fortalecer o caráter integrativo desse novo espaço de estudos e 

pesquisas sobre a América Latina e o Caribe. Hoje, passados 25anos, o Prolam já conferiu cerca 

de 400 títulos, entre Mestres e Doutores, vem estabelecendo vínculos com Universidades e 

centros de estudos da América Latina, e, consiste em um significativo espaço institucional de 

estudos reconhecido pela comunidade acadêmica. Ler mais em: 

 http://sites.usp.br/prolam/breve-historico/  

                Epal completa um ano 

                Ao lado dos encontros com os primeiros professores e convidados, prossegue a 

programação do Encontro de Pesquisadores sobre América Latina, o EPAL, uma iniciativa de 

alunos e ex-alunos que reúne há mais de um ano, não somente pesquisadores do Programa, mas 

de outras unidades de pesquisa. O EPAL se incorpora também às tarefas de comemoração do 

Prolam convidando pesquisadores de outros centros de estudos latino americanos. Próximos 

encontros: setembro (9 ou 11), e outubro (7 ou 9). Informações : epal.prolam@gmail.com . 

 

 

PROLAM 25 anos 

SIMPOSIO INTERNACIONAL 

PENSAR E REPENSAR A AMÉRICA LATINA 

Complexo Biblioteca Guita e José Mindlin 

(em frente a Reitoria) 

Entre 11 e 14 de novembro 

9h00-22h00 

Material de divulgação 
Programa de Pós Graduação Interunidades em Integração da América Latina 
Rua do Anfiteatro , 181, Colméias, Favo 1 – Cidade Universitária 
http://www.usp.br/prolam/ 
São Paulo/SP Cep: 05508-060 
Telefones/Fax: 3091-3587/ 3091-3589 
Email Prolam: prolam@usp.br 
Comissão de Organização das Comemorações dos 25 anos 
prolam_usp@usp.br 
Coordenação do Evento 
Profa.Dra.Dilma de Melo Silva 
Profa. Dra. Lisbeth Ruth Rebollo Gonçalves 
Profa. Dra. Vivian Grace Fernández-Dávila Urquidi 
Jornalista Responsável 
Margarida Nepomuceno (MTb 16 276) 
Email: margaridacn@usp.org 

          

 

 

 

 

http://sites.usp.br/prolam/breve-historico/
mailto:epal.prolam@gmail.com
mailto:prolam@edu.usp.br
mailto:prolam_usp@usp.br
mailto:margaridacn@usp.org
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A LITERATURA LATINO AMERICANA 

Encontro entre especialistas reflete a interação entre ensaístas, jornalistas e literatos 

latino americanos  

 

                 Na quarta-feira próxima, 5 de novembro, duas estudiosas em Literatura Latino 

Americana, Ana Cecília Olmos, da Universidade de São Paulo e Joana Rodrigues, da 

UNIFESP, estarão reunidas com alunos e professores na Universidade de São Paulo, em 

uma oportunidade em que se pretende destacar a importância dos estudos literários para 

a compreensão da complexidade  social dos países latino americanos.  

                  Promovido pela comissão de organização dos eventos comemorativos dos 25 

anos do PROLAM – Programa de Pós Graduação em Integração da América Latina, da 

Universidade de São Paulo, o encontro terá lugar na Sala de Defesa do Departamento de 

Artes Visuais, da ECA-USP, e segue o curso originário da fundação do Programa, 

ocorrido em 1988, de enfatizar a interdisciplinaridade nos estudos latino americanos e de 

promover intercâmbios entre áreas que se complementam na perspectiva da Integração 

da América Latina. 

                 Autora do livro “Por que ler Borges” (Ed. Saraiva: SP, 2008) e de vários ensaios 

sobre autores da América Latina, a argentina Ana Cecília Olmos é docente do 

Departamento de Letras Modernas da USP e vem se dedicando a orientar projetos de 

pesquisas na área de Literatura Hispano- Americana. Pretende apresentar nesse 

encontro suas pesquisas sobre a produção ensaística de dois escritores contemporâneos, 
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o argentino Sergio Chejfec (1956) e o escritor e jornalista mexicano Juan Villoro (1956) 

sob a perspectiva do conceito de desterritorialização da Literatura Latino Americana. 

                 Com o título “Entre a crítica e a crônica: o espaço do jornalismo na trajetória de 

Ángel Rama e de Gabriel García Márquez”, a jornalista  Joana Rodrigues pretende 

apresentar nesse encontro suas reflexão sobre o espaço de interação entre o Jornalismo 

e a Literatura na América Latina nas escritas do uruguaio Ángel Rama e do colombiano 

Gabriel García Márquez, ambos cronistas, ensaístas e literatos. Joana Rodrigues atuou 

em vários periódicos paulistas, doutorando-se pela Universidade de São Paulo, na área 

de Literatura hispano-americana. È docente da UNIFESP, campus de Guarulhos, nas 

áreas de Literatura espanhola e hispano-americana e junto com o jornalista e crítico 

Flávio Aguiar organizou o livro Ángel Rama, um transculturador do Futuro, pela editora 

UFMG, BH, em 2013. 

                 As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no local. 

                  Os encontros realizados mensalmente pela Comissão de Organização dos 25 

anos do Prolam tiveram início em junho do corrente ano e até o momento reuniu 

professores com papel destacado na fundação e solidificação do Programa de Pós 

Graduação em Integração da América Latina. Dentre os encontros pode-se citar: “A 

interdisciplinaridade nos estudos da América Latina”, com Cremilda Medina; “Intelectuais 

e Cultura na América Latina”, com Maria Helena Rolim Capelatto e Maria Ligia Prado; “O 

Estudo da Arte no PROLAM”, com Dilma de Melo Silva, Mariza Bertoli e Lisbeth Rebollo 

Gonçalves, além de receber a historiadora Tereza Maria Spyer Dulcci para uma palestra 

sobre a importância da UNILA – Universidade Federal da Integração Latino Americana 

para a formação de pesquisadores e para os processos de Integração da América Latina. 

 

 

 

Serviço 

A Literatura Latino Americana 

Maria Cecília Olmos 

Joana Rodrigues 

Organização: Comissão de Organização 

dos 25 anos do Prolam -USP 

Dia: 5 de novembro de 2014 

Horário: 14h30 – 17h30 

Sala de Defesa do Departamento de Artes Visuais da ECA-USP 

Prédio Central- 2º andar. 

Avenida Prof. Lucio Martins Rodrigues, 443- Butantã- SP 

Inscrições no local 

Emitidos Certificados 

Informações: prolam_usp @usp.br 

(Margarida Nepomuceno.MTb 16 276) 

Imagem: http://letras-uruguay.espaciolatino.com/rama/felisberto.htm 

PROLAM  

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/rama/felisberto.htm


 

15 
 

Programa de Pós Graduação em Integração da América Latina  
http://sites.usp.br/prolam/apresentacao-3/  
Rua do Anfiteatro , 181, Colméias, Favo 1 – Cidade Universitária 

 

 

 

Encontro Prolam 25 anos 

Intelectuais e Cultura na América Latina 

historiadoras Maria Helena Capelato e Maria Ligia Prado 

 

  

Maria Helena Capelato e Maria Ligia Prado 

 

                                 Como parte das comemorações dos 25 anos do Programa de Pós 

Graduação em Integração da América Latina, o Prolam, será realizado no Instituto de 

Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, o IRI, dia 16 de outubro, um 

encontro com as historiadoras Maria Helena Capelato e Maria Ligia Prado com 

pesquisadores da América Latina do Prolam e de demais centros de estudos. 

                                 A palestra versará sobre a importância dos “Intelectuais e (da) 

Cultura na América Latina”, temas esses que tem recebido de ambas as historiadoras 

dedicação permanente. É importante mencionar o papel que tiveram as eminentes 

historiadoras para a formação de um campo de estudos sobre a América Latina na 

Universidade de São Paulo e, particularmente, na criação do Programa de Pós 

Graduação Interunidades em Integração da América Latina, em 1988. 

                                 Tanto Maria Helena Capelato, quanto Maria Ligia Prado estiveram 

entre os primeiros professores do Prolam tendo sido responsáveis pela disciplina “História 

da América Latina Independente”, ao lado de demais professores da área de 

Humanidades. Para citar apenas alguns: professora Irlemar Chiampi (Literatura e 

Identidade Nacional), Fernando Perrone (Sistemas Nacionais de Comunicação na 

América Latina), Augustín Martinez e Lisbeth Rebollo (Arte na América Latina e 
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Modernização Social); Mary Ramalho de Mendonça (Cinema de Resistência; Caminhos 

do Novo cinema Latino Americano),  dentre outros. 

                                 Como parte do programa da “História da América Latina 

Independente”, que passou a vigorar a partir de 1988, constavam  estudos sobre a 

formação dos Estados Nacionais e as propostas de unidade continental; os modelos 

políticos externos: a oposição entre „civilização e barbárie‟; anarquismo, socialismo e 

marxismo, contestação à ordem vigente; lutas de libertação nacional; unidade latino-

americana: diversidade do conceito e perspectivas críticas, entre outros pontos. 

                                 O encontro de Maria Ligia Prado e Maria Helena Capelato faz parte 

das comemorações dos 25 anos do Prolam, que deverá ter seu ponto alto na realização 

do Simpósio Internacional “Pensar e Repensar a América Latina”, de 11 a 14 de 

novembro deste ano, oportunidade em que se reunirão pesquisadores, professores e 

estudantes de várias universidades do Brasil e de países da Região com o objetivo de 

contribuir para difundir as pesquisas que vem sendo realizadas sobre a América Latina. 

                                 O Simpósio Internacional terá lugar nas salas do Complexo da 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, ao lado da Reitoria. 

Mais informações podem ser acessadas através da homepage do evento que em breve 

divulgará a programação final. 

 

SERVIÇO 

PROLAM 25 anos 

Encontro com as historiadoras  

Maria Helena Rolim Capelato e Maria Ligia Coelho Prado 

“Os Intelectuais e a Cultura na América Latina” 

Dia 16 de outubro de 2014 

Sala da Congregação do Instituto de Relações Internacionais – IRI 

Universidade de São Paulo 

Rua Prof. Lucio Martins Rodrigues, s/n. 

(ao lado do Restaurante da FEA) 

Horário: 14h30-17h00 

Serão fornecidos certificados aos participantes 

 

PROLAM 

Programa de Pós Graduação em Integração da América Latina 

http://sites.usp.br/prolam/apresentacao-3/  

Rua do Anfiteatro , 181, Colméias, Favo 1 – Cidade Universitária 
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(Histórico publicado no site do evento http://sites.usp.br/prolam/25-anos-outras-atividades/ ) 

A Criação do Programa de Pós Graduação Interunidades 

em Integração da América Latina  

 

No dia 22 de fevereiro de 1988, foi assinada pelo Reitor da Universidade de São Paulo, professor 

José Goldemberg, a criação do Programa de Pós-graduação em Integração da América Latina, o 

Prolam, dando início a um trabalho que resultou, a partir de 1989, na implantação do Programa de 

Pós Graduação nível Mestrado e em maio de 1989, o  nível de Doutorado. 

 Desde seu início, o projeto elaborado pelos primeiros professores que compuseram a comissão para 

a criação do Prolam, teve como objetivo : desenvolver um programa que reunisse pesquisadores de 

várias áreas de conhecimento da Universidade, portanto, que fosse Inter unidades; que pudesse se 

pautar dentro de uma perspectiva metodológica interdisciplinar além de se comunicar, interagir, 

com outros centros de produção de conhecimento na América Latina. O programa previa, desde seu 

início, a participação de professores visitantes de Universidades da região ou especialistas em 

América Latina, e, a concessão de bolsas de estudos para alunos latino-americanos com o intuito de 

fortalecer o caráter integrativo desse novo espaço de estudos e pesquisas sobre a América Latina e o 

Caribe. Hoje, passados 25 anos, o Prolam já conferiu cerca de 400 títulos, entre Mestres e Doutores, 

vem estabelecendo vínculos com Universidades e centros de estudos da América Latina, e, consiste 

em um significativo espaço institucional de estudos reconhecido pela comunidade acadêmica. O 

sonho de alguns professores tornou-se realidade, embora muito ainda tenha que se fazer para 

cumprir seus objetivos iniciais de construir uma integração entre os países da região. 

Esta página destina-se a apresentar, periodicamente, os principais momentos que culminaram na 

criação do Prolam, desde as primeiras reuniões de preparação do Programa, as unidades da USP que 

colaboraram desde o início e as que foram agregando-se durante o processo, os primeiros 

professores, as primeiras disciplinas, as discussões sobre os objetivos, as características, os 

primeiros coordenadores do Programa, etc. Esse histórico tem como base os registros documentais 

arquivados na secretaria do Programa e, na medida do necessário, poderá valer-se do testemunho de 

professores que estiveram à frente desse projeto desde o início, muitos dos quais permanecem até os 

dias de hoje dando suas importantes contribuições como professores e orientadores do Prolam. 

http://sites.usp.br/prolam/25-anos-outras-atividades/


 

18 
 

A Fundação 

No final de 1987, alguns professores da Universidade de São Paulo, provenientes de várias unidades 

de ensino iniciaram um processo de criação de um programa de pós graduação que reunisse em um 

espaço interdisciplinar professores e pesquisadores interessados em criar um ambiente específico de 

reflexão e estudos e sobre a América Latina. 

Essa iniciativa deu-se no contexto de um movimento pela integração das nações latino americanas  

frente às dificuldades geradas pela crescente dívida externa dos países da região, e encontrou 

ressonância na Universidade de São Paulo que, por meio de seu Reitor,  professor José Goldemberg  

criou-se um Grupo de Trabalho, depois  Comissão Interdepartamental, para trabalhar na criação de 

um programa de estudos integrativos latino americanos. 

Designado pelo Reitor, por meio da Portaria 1298, de 17 de agosto de 1987, o professor Ruy Aguiar 

da Silva Leme, da Faculdade de Economia e Administração, acompanhou as reuniões com os 

professores, ocorridas entre os meses de setembro e outubro daquele ano, e coordenou as propostas 

e análises das disciplinadas encaminhadas pessoalmente por professores ou por meio dos 

departamentos interessados. 

Com propostas voltadas, em sua maioria, para as disciplinas de Humanidades, professores dos 

departamentos de Direito Internacional, da Economia e Administração, de Comunicações e Artes, 

do Departamento de Letras Modernas da FFLCH, da Antropologia, da Sociologia, Geografia e 

História, o Grupo de Trabalho realizou quatro reuniões nos meses de setembro e outubro de 1987, 

pensando em um modelo de Programa que fosse difundido pelos estados brasileiros e acolhesse 

alunos não só do Brasil mas de outros países latino americanos.  

Atendendo às solicitações do grupo de professores, José Goldemberg enviou ofícios aos diretores 

dos departamentos já envolvidos com o projeto, solicitando  as indicações oficiais da relação de 

representantes (titulares e suplentes) para compor a Comissão Interdepartamental definindo dessa 

maneira, o caráter multidisciplinar e Inter unidades  do novo Programa. Representantes de nove 

unidades departamentais passam a discutir e aprovar o regulamento do Programa, as disciplinas 

propostas e o perfil dos professores que fariam parte do corpo docente da nova Instituição. Foram 

incorporadas ao projeto algumas disciplinas de estudos sobre a América Latina que já eram 

ministradas pelos departamentos com certa regularidade, bem como criadas outras tendo em vista as 

necessidades do novo Programa. Os trabalhos se estenderam até o segundo semestre de 1987 e 

foram supervisionados por uma Comissão de Coordenação composta pela professora Irlemar 
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Chiampi, da FFLCH (coordenadora), e por José Roberto Franco da Fonseca, da Faculdade de 

Direito (vice coordenador). 

Fizeram parte da comissão interdepartamental indicada pelas unidades para estudar a criação do 

Programa de Pós Graduação em integração da América Latina, os professores:  Ruy Aguiar da Silva 

Leme (coordenador), Vicente Marotta Rangel e José Roberto Franco da Fonseca ( Direito), Carlos 

Alberto Primo Braga e Elizabeth Maria Mercier Quirino Ferreira ( FEA), Dilma de Melo Silva e 

Maria Nazareth Ferreira (ECA), Jorge Schartz e Irlemar Chiampi (FFLCH- Letras Modernas), 

Elizabeth de Souza Lobo Garcia e Paulo Sergio Moraes Sarmento Pinheiro (Ciências Sociais), 

Manoel Fernando Gonçalves  Seabra e Milton Santos ( Geografia), José Jobson Andrade Arruda ( 

História) e Maria Luiza Marcílio, diretora do Centro de Estudos de Demografia Histórica da 

América Latina- CEDHAL, da FFLCH.  

Ao final das reuniões preparatórias, a Comissão Coordenadora encaminhou para a análise e 

aprovação do Conselho de Pós Graduação da Universidade de São Paulo as propostas de criação do 

novo Programa para que passasse a funcionar naquele mesmo ano.  

 

 

Encontro Prolam 25 anos 

Intelectuais e Cultura na América Latina 

historiadoras Maria Helena Capelato e Maria Ligia Prado 

                                 Como parte das comemorações dos 25 anos do Programa de Pós 

Graduação em Integração da América Latina, o Prolam, será realizado no Instituto de 

Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, o IRI, dia 16 de outubro, um 

encontro com as historiadoras Maria Helena Capelato e Maria Ligia Prado com 

pesquisadores da América Latina do Prolam e de demais centros de estudos. 

                                 O tema da palestra versará sobre os “Intelectuais e Cultura na 

América Latina”, temas que tem recebido de ambas as historiadoras dedicação 

permanente. É importante mencionar o papel que tiveram as eminentes historiadoras para 

a formação de um campo de estudos sobre a América Latina na Universidade de São 

Paulo e, particularmente, na fundação do Prolam, em 1988. 

 

SERVIÇO 
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PROLAM 25 anos 

Encontro com as Historiadoras  

Maria Helena Rolim Capelato e Maria Ligia Coelho Prado 

“Os Intelectuais e a Cultura na América Latina” 

Dia 16 de outubro de 2014 

Sala da Congregação do Instituto de Relações Internacionais – IRI 

Universidade de São Paulo 

Rua Prof. Lucio Martins Rodrigues, s/n. 

(ao lado do Restaurante da FEA) 

Horário: 14h30-17h00 

Serão fornecidos certificados aos participantes 

 

PROLAM 

Programa de Pós Graduação em Integração da América Latina 

http://sites.usp.br/prolam/apresentacao-3/  

Rua do Anfiteatro , 181, Colméias, Favo 1 – Cidade Universitária 

 

 

COMUNICADO 

ADIADO O ENCONTRO DO DIA 20 DE AGOSTO  

 

Por motivo de impedimento de acesso à Universidade de São Paulo no próximo dia 20 de agosto, 

anunciado pelo Sindicato dos Funcionários da USP em recente assembleia da categoria, 

comunicamos que o encontro  denominado O Estudo da Arte Latino Americana no PROLAM  

foi adiado. 

Reafirmamos nosso desejo de darmos continuidade à nossa programação em comemoração aos  25 

anos do PROLAM e tão logo tenhamos uma nova data e local voltaremos a nos comunicar. 

Atenciosamente, 

Comissão de Organização 

PROLAM 25 anos 

 

SP.17.08.2014 ( greve) 
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SIMPÓSIO INTERNACIONAL  NA USP 

REÚNE PESQUISADORES DE TODA A AMÉRICA LATINA 

Os sociólogos Armando Silva e Raúl Meza-Bernal estarão na abertura 

 

Na semana de 11 a 14 de novembro, a Universidade de São Paulo- campus Butantã- 

estará recebendo pesquisadores, professores e especialistas brasileiros e dos países 

vizinhos, para I Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina, em 

comemoração aos 25 anos do Programa de Pós Graduação em Integração da América 

Latina. 

Como indicado pelo título, a comissão organizadora dos eventos comemorativos pretende 

criar uma oportunidade para que a comunidade acadêmica de vários centros de pesquisa 

do Brasil e da América Latina,  apresente seus últimos trabalhos sobre as diversas e 

complexas questões que envolvem a Região e crie seus espaços de inter-ações. 

O Simpósio terá lugar no Complexo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin com 

início previsto para dia 11 de novembro, quando estarão abertas as inscrições, e término 

em 14 de novembro. Estão previstas sessões de debates marcadas desde as 9h00 da 

manhã e conferências, a partir das 19h00, no Auditório István Jancsó.  

Seminários temáticos:  

Política e sociedade; história e cultura; relações internacionais e perspectivas de 

Integração. 

O Simpósio está dividido em doze mesas de debates cujos temas estarão relacionados à 

política e aos conflitos sociais da Região tais como: “Lutas e Emancipações Sociais da 

América Latina”; “Políticas Públicas na América Latina”; “Política Externa e Relações 

Internacionais na América Latina”, bem como “Reformas e Liberalização na América 

Latina: História, Balanço, Perspectivas”,  além de “Populismo, ditadura, democracia e 

direitos humanos”. Segundo os coordenadores “esse último simpósio teria como objetivo 

promover um debate crítico sobre o conceito de populismo, bem como sua utilização pela 

historiografia latino-americana na análise de processos históricos encerrados no período de 1950 

e 2010”. 
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Questões que envolvem a Cultura e que também fazem parte da linha de pesquisa do 

Programa de Pós Graduação serão igualmente contempladas tais como “Práticas 

Culturais da América Latina”; “Identidade e Representação (...)”; A América Latina nas 

páginas da Literatura (...), além de “Arte e Cultura na América Latina”. Esse último 

seminário pretende reunir estudos sobre as produções nas artes visuais e da América Latina, 

dando ênfase à produção dos dias atuais. Busca-se com isso reunir pesquisas que, em conjunto, 

evidenciem a visão contemporânea sobre a “Arte e Cultura da América Latina”. 

Serão temas de algumas mesas temáticas as pesquisas que vem sendo realizadas nas 

áreas de “Psicologia, Sociedade e Educação na América Latina”, além de pesquisas que 

visam mostrar a importância da herança cultural incorporada nas línguas ibéricas e 

assimiladas na América que serão apresentadas em torno do tema “As línguas ibéricas e 

sua inserção na cultura universal a partir da experiência latino americana (...)”.  

Conferências de Armando Silva, Bernal-Meza e Celso Lafer  

O colombiano Armando Silva, sociólogo e crítico de arte e cultura latino americanas abrirá 

as Sessões de Conferências, dia 11 de novembro,  com o tema Culturas Urbanas na 

América Latina e os Imaginários que nos habitam e ao final lançará seus livros 

Atmosferas urbanas: grafite, arte pública, nichos estéticos e Imaginários, estranhamentos 

urbanos, ambos sobre arte urbana. O chileno Raúl Bernal-Meza e o professor da 

Universidade  de São Paulo André Roberto Martins dividirão a mesa “Novas correntes de 

pensamento nas Relações Internacionais da América Latina”, tema que promete 

mobilizar, especialmente os pesquisadores que estudam os processos políticos 

institucionais de Integração entre os países da América Latina. 

Para o encerramento do Simpósio Internacional, o ex-Ministro das Relações Exteriores  e 

docente da Universidade de São Paulo, Celso Lafer deverá  abordar as questões 

fundamentais que determinam nos dias atuais a “A Política externa do Brasil na América 

Latina”. 

Deverão ser homenageados os primeiros professores do PROLAM, desde a sua 

fundação, inclusive o físico José Goldemberg, na época Reitor da Universidade de São 

Paulo, bem como muitos dos que contribuíram, direta ou indiretamente para a criação, 
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implantação e desenvolvimento do Programa de Pós Graduação em Integração da 

América Latina, desde 1988. 

Histórico 

O PROLAM é um programa de pós graduação  interdisciplinar e interunidades e 

representa um espaço pioneiro, não só no âmbito da Universidade de São Paulo, 

destinado às pesquisas sobre as questões que envolvem os países latino americanos - 

em suas várias dimensões- na perspectiva de colaborar para os processos de integração.  

No dia 22 de fevereiro de 1988, foi assinado pelo Reitor da Universidade de São Paulo, 

professor José Goldemberg, o decreto criando o Programa de Pós-graduação em 

Integração da América Latina, o PROLAM, dando início a um trabalho que resultou, a 

partir daquele anos, na implantação do Programa de Pós Graduação nível Mestrado, com 

a participação de várias unidades da Universidade de São Paulo, e em maio de 1989, o 

nível de Doutorado. 

 Desde seu início, o projeto elaborado pelos primeiros professores que compuseram a 

comissão de criação do PROLAM, teve como objetivo : desenvolver um programa que 

reunisse pesquisadores de várias áreas de conhecimento da Universidade, portanto, que 

fosse Inter unidades; que pudesse se pautar dentro de uma perspectiva metodológica 

interdisciplinar além de procurar interagir com outros centros de produção de 

conhecimento na América Latina. O programa previa, desde seu início, a participação de 

professores visitantes de Universidades da Região ou especialistas em América Latina, 

bem como previa a concessão de bolsas de estudos para alunos latino-americanos com o 

intuito de fortalecer o caráter integrativo desse novo espaço de estudos e pesquisas. 

Hoje, passados 25anos, o PROLAM conseguiu formar cerca de quatrocentos 

pesquisadores entre Mestres e Doutores, estabeleceu várias parcerias com outros centros 

de pesquisa sobre a América Latina bem como se firmou como um espaço institucional 

significativo de estudos  latino americanos reconhecido pela comunidade acadêmica.  

Desde 2012, responde pela coordenação desse programa de pós-graduação Lisbeth 

Rebollo Gonçalves, docente também da Escola de Comunicações e Cultura, ex-
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presidente do Museu de Arte Contemporânea da USP e presidente da Associação 

Brasileira dos Críticos de Arte. 

Espera-se nesse Simpósio Internacional, entre os pesquisadores das universidades de 

várias regiões do Brasil, representantes do México, Argentina, Chile, Bolívia, Perú e 

Colombia, além de pesquisadores da maioria das universidades brasileiras. 

Mais detalhes: http://sites.usp.br/prolam/apresentacao-3/ 

Serviço 

Simpósio Internacional 

Pensar e Repensar a América Latina 

Realização: PROLAM 

Programa de Integração da América Latina 

Comissão de Organização 

25 anos do PROLAM –USP 

Local: Complexo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin 

Rua da Biblioteca, s/n. 

(ao lado da Reitoria) 

Dias: de 11 A 14 de novembro 

Horário: 9h00  - 22h00 

Inscrições para ouvintes no local 

Emitidos Certificados 

Informações: prolam_usp @usp.br 

M.N. (MTb 16 276) 

PROLAM  
Programa de Pós Graduação em Integração da América Latina  
http://sites.usp.br/prolam/apresentacao-3/  
Rua do Anfiteatro , 181, Colméias, Favo 1 – Cidade Universitária 

 

 

LANÇAMENTO DE LIVROS NO SIMPÓSIO INTERNACIONAL 

Pensar e Repensar a América Latina 

Durante a realização do Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina serão lançadas 

várias publicações de autores com estudos centrados na temática América Latina. 

Além dos títulos inéditos listados abaixo a EDUSP- Editora da UNIVERSIDADE DE SãoPaulo- 

estará colocando à venda seu acervo de publicações de Literatura, Sociologia, Política, Artes 

Visuais, História e Geografia  referentes à América Latina, a preços reduzidos com descontos de 
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50%. A Edusp localiza-se no Complexo da Biblioteca Brasiliana, local onde será realizado o 

Simpósio. 

Imaginários Estranhamente Urbanos 
Autor: Armando Silva 

Lançamento: 11 de novembro de 2014 , terça-feira, após a conferência do autor Armando Silva, 

intutulada Culturas Urbanas na América Latina e os Imaginários que nos habitam ( conforme 

programação abaixo anexada) 

FICHA TÉCNICA: 

Editora: Edições Sesc São Paulo 

ISBN: 978-85-7995-116-9 

Páginas: 252 

Formato: 16 x 23 cm 

Preço: R$ 59,00 

 

Na ocasião, as Edições Sesc São Paulo também lançam um outro título do pesquisador colombiano 

Armando Silva, chamado Atmosferas Urbanas: grafite, arte pública, nichos estéticos. A obra,  

transdisciplinar, relaciona-se com estudos sobre arte, sociologia da comunicação, cultura e  

psicanálise. O autor discute as representações visuais presentes nas cidades contemporâneas,  

com ênfase no grafite e seus desdobramentos face à arte pública e aos nichos estéticos. 

 

             

Americanismo(s) no Uruguai. Olhares entrecruzados dos intelectuais sobre a 

América Latina e os Estados Unidos ( 1917-1969) 
Autor: Mateus Fávaro Reis 

Lançamento em 13 de novembro, no Auditório István Jancsó, na Bilioteca Brasiliana, entre 17h30 

às 18h30 (frisa esquerda do Auditório) 

Ficha Técnica: 

São Paulo: Edições Alameda Casa Editoria 

ISBN: 979-85-7939-219-1l 
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Páginas: 348 
 

 

Escrito em linguagem fluente , o trabalho enfoca 

a trajetória dos intelectuais Emilio Grugoni. José 

G. Antuña e Carlos Quijano, este último ligado à 

Revista uruguaia Marcha. Os três ddebateram 

questões preementes à sua época. 

Livio Abramo em Paraguay: 

entretejiendo Culturas 
Autor: Margarida Nepomuceno (Prolam-

USP) 

Lançamento em 13 de novembro, no 

Auditório István Jancsó, na Bilioteca 

Brasiliana, entre 17h30 às 18h30 (frisa 

esquerda do Auditório). 

Ficha Técnica: 

Assunção: Ediciones Don Bosco- 

Embaixada do Brasil em 

Assunção.Paraguai 

ISBN: 978-99967-39-02-6  

 

 

Livio Abramo em Paraguay: entretejiendo 

Culturas é a dissertação de Mestrado defendida 

pela jornalista Margarida Nepomuceno no 

Programa de Pós Graduação em Integração da 

América Latina- PROLAM-USP. 

As ações de mediação  cultural realizadas pelo  

artista brasileiro Lívio Abramo  no Paraguai, de 

1962 a 1992, ano de sua morte, são analisadas no 

campo cultural em que foram atores os artistas 

do Paraguai e na perspectiva dos projetos 

culturais do Itamaraty naquela regiaõ. É uma 

publicação que também remete à importância da 

dimensão cultural nos estudos das Relações 

Internacionais. 

Haiti- Segurança e Desenvolvimento 

no início dos anos 90 
Autora: Vanessa Braga Matijascic 

 

Lançamento em 13 de novembro, no 

Auditório István Jancsó, na Bilioteca  

Brasiliana, entre 17h30 às 18h30 (frisa 

esquerda do Auditório). 

Ficha técnica: 
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Curitiba: Editora Appris 
ISBN 9788581923345 
 
O Livro traz uma análise atualizada do 
contexto  e dos fatores  que levaram a 
aprovação e envio da primeira operação de 
manutenção de Paz das Nações Unidas ao 
Haiti em 1990, bem como verificar se os 
pontos do mandato aprovado pelo Conselho 
de Segurança foram cumpridos e sob quais 
condições. 

 

 

 

    

 

 

 



 

28 
 

PROGRAMAÇÃO DAS CONFERENCIAS 

Simpósio internacional pensar e repensar a américa latina 

TERÇA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

9:00 às 19:00 horas:  Inscrições e distribuição do material.  

 

18:30 às 19:00 horas: Coral. 

 

19:00 às 19:30: Mesa de Abertura “Pensar a América Latina: a criação e a atuação do 

PROLAM/USP”. 

 

19:30 às 22:00: Palestra “Culturas Urbanas na América Latina e os Imaginários que nos 

habitam”. 

 

QUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

9:00 às 12:00: Seminários de Pesquisa 

 

12:00 às 14 horas: Almoço. 

 

14:00 às 18:30 horas: Seminários de Pesquisa 

 

18:30 às 19:30: Intervalo. 

 

19:30 às 22:00: Palestra “Pensamento Político-Social Latinoamericano e as novas 

formas de integração” 

 

QUINTA-FEIRA, 13 de NOVEMBRO DE 2014 

 

9:00 às 12:00: Seminários de Pesquisa 

 

12:00 às 14 horas: Almoço. 

 

14:00 às 17:00 horas: Seminários de Pesquisa 

 

17:00 às 17:30: Intervalo. 

 

17:30 às 18:30: Lançamento de Livros. 

 

18:30 às 19:30 horas: Intervalo. 

 

19:30 às 22:00: Palestra “Novas correntes de pensamento nas Relações Internacionais 

da América Latina” 

 

SEXTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

9:00 às 12:00: Seminários de Pesquisa 

 

12:00 às 14 horas: Almoço. 

 

14:00 às 18:30 horas: Seminários de Pesquisa. 
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18:30 às 19:00: Intervalo. 

 

19:00 às 19:30: Homenagem aos Professores do PROLAM/USP. 

 

19:30 às 22:00: Palestra “A Política Externa do Brasil para a América Latina”. 

 

22:00 às 22:20: Mesa de Encerramento “Repensar a América Latina”. 

 

Serviço 

Simpósio Internacional 

Pensar e Repensar a América Latina 

Realização: PROLAM 

Programa de Integração da América Latina 

Comissão de Organização 

25 anos do PROLAM –USP 

Local: Complexo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin 

Rua da Biblioteca, s/n. 

(ao lado da Reitoria) 

Dias: de 11 A 14 de novembro 

Horário: 9h00  - 22h00 

Inscrições para ouvintes no local 

Emitidos Certificados 

Informações: prolam_usp @usp.br 

M.N. (MTb 16 276) 

PROLAM  
Programa de Pós Graduação em Integração da América Latina  
http://sites.usp.br/prolam/apresentacao-3/  
Rua do Anfiteatro , 181, Colméias, Favo 1 – Cidade Universitária 
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3-Cópias de algumas publicações 

 

Portal USP 
 

 

 HOME 

Home » Cultura 

Prolam conta 25 anos de história 

Publicado por admin - Monday, 22 September 2014 

COMEMORAÇÃO 

Estudos específicos sobre América Latina não tinham muito espaço no meio acadêmico até a criação do Programa 

de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina, criado em 1988 

SYLVIA MIGUEL 

Com quase 400 latino-americanistas mestres e doutores formados em 25 anos de existência, o Programa de Pós-

Graduação Interunidades em Integração da América Latina (Prolam) da USP tem muito a comemorar. As celebrações 

reúnem alunos e ex-alunos, professores e pesquisadores numa extensa programação de atividades acadêmicas que 

convida à reflexão sobre a América Latina. 

Primeiro programa interunidades da USP, o Prolam já nasceu com uma proposta internacional e interdisciplinar, 

adiantando uma tendência que parece ter se consolidado não apenas na USP como também em diversas universidades 

http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/?cat=12
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/?author=1
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/wp-content/uploads/2014/09/Foto-2.jpg
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/wp-content/uploads/2014/09/Foto-2.jpg
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federais. “É também uma tendência nas principais universidades do mundo.  Mas há 25 anos não era uma alternativa 

comum a ser procurada. Devemos isso a professores desbravadores que na época decidiram apostar num projeto 

inovador. Eles serão homenageados na comemoração dos 25 anos”, afirma a professora Vivian Grace Fernández-

Dávila Urquidi, vice-coordenadora do programa. 

 

Lançamento de livros, estudos de pós-graduação, debates e palestras: em 25 anos, Prolam realizou atividades que mostraram 

novas faces da América Latina 

Em 1988, ano da criação do Prolam, em meio a resquícios da Guerra Fria e ventos de abertura política que soprariam 

com a queda do Muro de Berlim, a nova geopolítica internacional de blocos econômicos começava a se delinear. “A 

ideia de integração é uma linha temática forte do programa. Havia a necessidade de estudar coalizões políticas, 

culturais e territoriais”, afirma a atual coordenadora do Prolam, professora Lisbeth Rebollo Gonçalves. 

Segundo Lisbeth, a proposta de unir professores e pesquisadores das diversas áreas e campos disciplinares das 

ciências humanas e sociais foi uma experiência que deu certo. “O programa estabeleceu um sólido campo de pesquisa 

sobre a temática latino-americana, sob o olhar crítico e a ótica das humanidades. Mais que isso, criou know-

how metodológico para esses estudos”, afirma a coordenadora. 

Segundo Lisbeth, os egressos do Prolam atuam em universidades, centros de pesquisa e atividades profissionais 

dentro e fora do Brasil, o que reforça a diversidade da proposta curricular. 

Mas a meta é ir além. “Estamos investindo não só no diálogo Sul-Sul. Abrimos possibilidades com a Europa, 

América do Norte e outras regiões, pois uma característica forte do programa é ter um leque aberto às diversas 

culturas. Sonhamos com um Prolam transformado em instituto para que tenha independência e força para se tornar 

um centro de referência em estudos latino-americanos”, afirma Lisbeth. 

http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/wp-content/uploads/2014/09/Foto-1.jpg
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A perspectiva de futuro é alçar a projeção internacional. Para isso, uma das medidas é articular uma rede de 

pesquisadores latino-americanistas do Brasil, em parceria com a Universidade Federal da Integração Latino-

Americana (Unila), instituição sediada em Foz do Iguaçu, no Paraná. 

Segundo a professora Vivian, a rede será lançada 

durante as comemorações dos 25 anos do Prolam. “A ideia é articular os mais de 300 grupos de pesquisa do Brasil 

que atualmente estudam a América Latina, de modo a poder conhecer o que está sendo feito sobre a região”, afirma 

Vivian. 

A produção científica do Prolam inclui trabalhos premiados, como a tese “Integração e Identidades em Conflito – As 

Políticas Culturais para a América Latina durante a Segunda Guerra Mundial e a Montagem do Moderno Sistema 

Pan-Americano”, de Rodrigo Medina Zagni, que ganhou no ano passado o Prêmio Tese Destaque USP. 

Entre os diversos trabalhos que viraram livro, destaca-se Ecos do Libertador – Simón Bolívar no Discurso de Hugo 

Chávez. Parceria do Prolam com a Editora Annablume, a publicação analisa o discurso chavista e sua representação 

do herói das independências que foi Bolívar. O livro é fruto do curso de mestrado de Alexandre Ganan de Brites 

Figueiredo, sob a orientação do professor Leonel Itaussu Almeida Mello, falecido em abril do ano passado. 

“A abordagem interdisciplinar me interessou muito. O 

contato com pesquisadores de outras áreas contribuiu para eu ampliar minha percepção e a análise do objeto de 

estudo. Sem a interdisciplinaridade, não teria sido possível conduzir a pesquisa da forma que eu pretendia”, afirma o 

autor. 

http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/wp-content/uploads/2014/09/20.jpg
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/wp-content/uploads/2014/09/Foto-5-Alunos-M%C3%B3dulo-Cultura.jpg
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/wp-content/uploads/2014/09/20.jpg
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/wp-content/uploads/2014/09/Foto-5-Alunos-M%C3%B3dulo-Cultura.jpg
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Debates – O Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina, que ocorrerá entre os dias 11 e 14 de 

novembro, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP, será o ponto alto das comemorações dos 25 anos do 

Prolam. Composto por 13 seminários de pesquisa, o evento trará temas que pretendem contemplar as linhas de 

pesquisa do programa: Comunicação e Cultura; Sociedade, Economia e Estado; e Práticas Políticas e Relações 

Internacionais. 

Na mesa de abertura, a partir das 19 horas, alguns dos convidados são o ex-reitor José Goldemberg e o professor Sedi 

Hirano, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, além da professora Maria Cristina 

Cacciamali, que esteve à frente do Prolam desde a sua criação até o ano passado. A programação completa está no 

site do evento: http://sites.usp.br/prolam. 

Um ciclo de palestras antecedendo o simpósio internacional vem acontecendo desde junho. A próxima palestra será 

no dia 26 de setembro, a partir das 14h30, na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, com a professora 

Cremilda Medina. 

 

Lisbeth e Vivian: proposta interdisciplinar 

Com apoio do Prolam e inserido na programação comemorativa dos seus 25 anos, o 4º Fórum Arte e Cultura da 

América Latina acontece nesta terça-feira, dia 23, na Universidade Estadual Paulista (Unesp), na Barra Funda, em 

São Paulo. 

Além da programação especial, a temática latino-americana é abordada também no Encontro de Pesquisadores sobre 

América Latina (Epal). Criado por alunos e ex-alunos, em 2013, trata-se de encontros mensais com apresentações de 

trabalhos envolvendo temas de estudos da área. O próximo encontro será no dia 7 de outubro. 

A programação comemorativa dos 25 anos do Prolam está no endereço eletrônicohttp://sites.usp.br/prolam. 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3091-3587. 

Compartilhe: 

 

http://sites.usp.br/prolam/
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/wp-content/uploads/2014/09/Lisbeth-Rebollo-Gon%C3%A7alves_-Foto-Cecilia-Bastos-12.jpeg
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Home Page Fuvestibular. 6/10/2014 

FUVESTIBULAR 
Para Estudar e Passar No Vestibular, Concursos e ENEM! 

 Redação 

☛ Você está Aqui: Home ▸ USP ▸ Prolam completa 25 anos de estudos sobre integração da América 

Latina  

Prolam completa 25 anos de estudos sobre integração da América 

Latina 

 

Foto: George Campos / USP Imagens 

O Brasil, por seu contexto histórico de colonização e desenvolvimento, é muito 

diferente dos outros países da América Latina. Sua condição cultural e econômica tem 

isolado o país como a única potência emergente do continente. Mas a relação dos 

países de origem hispânica com a nação tupiniquim deve ser mais estreita do que 

simplesmente a de mercado. 

A política externa de aproximação com os nossos vizinhos viveu seu auge nos últimos 

 

http://fuvestibular.com.br/
http://fuvestibular.com.br/redacao/
http://fuvestibular.com.br/
http://fuvestibular.com.br/usp/
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anos. Hoje, o cenário latino-americano está segmentado em blocos econômicos que 

pouco cumprem seus objetivos. Em tempos globais, as alianças regionais são 

indispensáveis. 

O Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina 

(Prolam) da USP, que completa 25 anos em 2014, tenta pensar essas relações de 

forma diferenciada. Para a professora Dilma de Melo Silva, integrante do programa, “a 

América Latina tem tudo para oferecer ao mundo um excelente laboratório crítico de 

ações, soluções e pensadores”. 

A América Latina tem tudo para oferecer ao mundo um excelente laboratório crítico de 

ações, soluções e pensadores. 

O objetivo do Prolam é produzir conhecimento sobre os processos de integração 

latino-americana nas dimensões econômica, política e cultural por meio de 

metodologia comparativa aplicada a, pelo menos, dois países da América Latina ou 

sobre uma temática comum aos países da região. 

No final de 1987, alguns professores da USP, provenientes de várias unidades de 

ensino, iniciaram um processo de criação de um programa de pós-graduação que 

reunia em um espaço interdisciplinar docentes e pesquisadores interessados em criar 

um ambiente específico de reflexão e estudos sobre a América Latina. 

 
Foto: George Campos / USP Imagens 

Fizeram parte da comissão interdepartamental indicada pelas unidades para estudar a 

criação do Programa de Pós-Graduação em integração da América Latina os 

professores: Ruy Aguiar da Silva Leme (coordenador), Vicente Marotta Rangel e José 

Roberto Franco da Fonseca, da Faculdade de Direito (FD) da USP; Carlos Alberto 

Primo Braga e Elizabeth Maria Mercier Quirino Ferreira, da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade (FEA) da USP; Dilma de Melo Silva e Maria Nazareth 

Ferreira, da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP; Jorge Schartz, Irlemar 

Chiampi, Elizabeth de Souza Lobo Garcia, Paulo Sergio Moraes Sarmento Pinheiro, 

http://www.usp.br/prolam/
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Manoel Fernando Gonçalves Seabra e Milton Santos, José Jobson Andrade Arruda e 

Maria Luiza Marcílio; da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) 

da USP. 

Linhas de pesquisa e resultados 

Segundo Dilma, em 25 anos de existência, o Prolam já conferiu cerca de 400 títulos, 

entre Mestres e Doutores, vem estabelecendo vínculos com universidades e centros 

da América Latina, e se consolidou em um significativo espaço institucional de estudos 

reconhecido pela comunidade acadêmica dentro e fora do país. 

 
Foto: Marcos Santos / USP Imagens 

As pesquisas acontecem ao redor de três eixos de investigação na área de 

humanidades e de ciências sociais aplicadas: Sociedade, Economia e Estado; 

Relações Internacionais e Práticas Políticas; Comunicação e Cultura. 

Cada linha de pesquisa, por sua vez, compõe-se de dois projetos: Comunicação e 

Cultura – “Comunicação na América Latina” e “Produção artística e crítica cultural na 

América Latina”; Sociedade, Economia e Estado – “Políticas públicas no campo do 

trabalho, educação e saúde” e “Urbanização, metropolização e gestão urbana na 

América Latina”; e Práticas Políticas e Relações Internacionais – “Relações e práticas 

políticas na América Latina” e “Relações internacionais”. 

Os doutores e mestres que saíram desse programa da universidade estão ministrando 

aulas da América Latina sob uma ótica interdiscipinar, o que é inédito em muitas 

universidades. Outros, como Regiane Bressan, Rodrigo Zagni, José Aparecido Rolón 
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e Mario Villanba Filho, estão criando disciplinas específicas sobre o tema em suas 

unidades. 

Outro resultado expressivo gerado pelo Prolam foi a criação do Fórum Permanente 

Arte e Cultura da América Latina, que está na sua 4ª edição. O evento realiza debates 

públicos sobre as diferentes produções artísticas e culturais dos países e suas 

escolas, resistências e formação de identidades, buscando relacionar esses conceitos 

com o contexto histórico e econômico. 

Tags: América Latina, Capital, Comunidade USP, Dilma de Melo Silva, Fórum 

Permanente Arte e Cultura da América Latina, Imprensa, Política externa, Programa 

de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina, Prolam, Relações 

Internacionais 

 

 

 

Portal da Universidade de Pelotas-RS 

BRASIL 

 

Coordenação de Comunicação Social: publicação 8/8/2014 

Simpósio Internacional Pensar e repensar a América 
O Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina da 

Universidade de São Paulo (PROLAM/USP) convida estudantes, professores, 

pesquisadores e os demais interessados na temática la tino-americana para o 

Simpósio Internacional ?Pensar e repensar a América Latina?. O evento é parte da 

comemoração dos 25 anos do PROLAM, e tem como objetivo contribuir para o 

conhecimento da região e das pesquisas produzidas, tal como incentivar a 

importância de se repensar e refletir a América Latina. Além das Palestras com 

grandes pesquisadores da América Latina, o evento será composto por treze 

Seminários de Pesquisa, em que serão apresentados trabalhos de pesquisa que 

abordem temáticas de América Latina. 

As inscrições de trabalho para os Seminários de Pesquisa estão abertas e temos 

algumas mesas ligadas as mais diversas área do conhecimento como Ciência 

Política, Ciências Sociais, Economia, Educação, Filologia, História, Geografia, 

Literatura, Psicologia, Relações Internacionais, entre outras. O evento ocorrerá 

entre os dias 11 e 14 de novembro, no Complexo da Biblioteca Brasiliana Guita e 

José Mindlin na Universidade de São Paulo. Para mais informações acesse o site do 

evento: http://sites.usp.br/prolam Ou visite nossa página no 

http://fuvestibular.com.br/tag/america-latina/
http://fuvestibular.com.br/tag/capital/
http://fuvestibular.com.br/tag/comunidade-usp/
http://fuvestibular.com.br/tag/dilma-de-melo-silva/
http://fuvestibular.com.br/tag/forum-permanente-arte-e-cultura-da-america-latina/
http://fuvestibular.com.br/tag/forum-permanente-arte-e-cultura-da-america-latina/
http://fuvestibular.com.br/tag/imprensa/
http://fuvestibular.com.br/tag/politica-externa/
http://fuvestibular.com.br/tag/programa-de-pos-graduacao-interunidades-em-integracao-da-america-latina/
http://fuvestibular.com.br/tag/programa-de-pos-graduacao-interunidades-em-integracao-da-america-latina/
http://fuvestibular.com.br/tag/prolam/
http://fuvestibular.com.br/tag/relacoes-internacionais-2/
http://fuvestibular.com.br/tag/relacoes-internacionais-2/
http://brasil.gov.br/
http://ccs2.ufpel.edu.br/wp
http://ccs2.ufpel.edu.br/wp
http://sites.usp.br/prolam
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Facebook: https://www.facebook.com/events/656434071107343/?ref_dashboard_filter=up

coming 
 

 

 

 

 

 

 

Home Page UFRGS - GEDAP – Grupo de Estudos em Direitos 

Fundamentais da Faculdade de Direito da UFRGS 

 

 

Seções 

Você está aqui: Página Inicial › Eventos Acadêmicos › Simpósio Internacional Pensar e Repensar 

a América Latina  

Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina  

Quando 
11/11/2014 a 19:35 a  

14/11/2014 a 19:35  

Onde São Paulo  

  

Prazos e datas: 

Envio de resumos com o comprovante de pagamento: até 15/08 

Resultado dos resumos aprovados: a partir de 20/09 

Envio dos Trabalhos completos:  até 30/10 Mais informações sobre esse evento…  

HOME PAGE UNIVRSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO- UERJ: 

https://www.facebook.com/events/656434071107343/?ref_dashboard_filter=upcoming
https://www.facebook.com/events/656434071107343/?ref_dashboard_filter=upcoming
http://www.ufrgs.br/gedap
http://www.ufrgs.br/gedap/eventos-academicos
http://sites.usp.br/prolam/apresentacao-3/
http://www.ufrgs.br/gedap
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Várias publicações 

 

 

 Início 

publicado em 11 de novembro de 2014 por Jornalismo2 CoordCOM  

Simpósio Internacional reúne 
pensadores latino americanos  

 

O Programa de Pós Graduação em Integração da América Latina, o Prolam, estará 

realizando o I Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina nos 

próximos 11 a 14 de novembro. 

O Evento terá lugar no Complexo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin e 

receberá especialistas e pesquisadores de inúmeras universidades do Brasil e 

região. O Simpósio foi organizado em torno de doze eixos temáticos, distribuídos 

em mesas de debates e à noite, os participantes se reúnem para as conferências que 

serão proferidas no Auditório István Jacsó, ao lado da Biblioteca Mindlin. 

Estão sendo esperados o chileno Raúl Bernal Meza, autor de América Latina en el 

mundo: el pensamiento latino americano e la teoria de las relaciones 

http://www.eventos.ufrj.br/
http://www.eventos.ufrj.br/?event=simposio-internacional-reune-pensadores-latino-americanos
http://www.eventos.ufrj.br/?author=17
http://www.eventos.ufrj.br/
http://www.eventos.ufrj.br/wp-content/uploads/2014/11/Cartaz-do-Simpósio-Internacional.jpg
http://www.eventos.ufrj.br/
http://www.eventos.ufrj.br/wp-content/uploads/2014/11/Cartaz-do-Simpósio-Internacional.jpg
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internacionales, o sociólogo colombiano Armando Silva que vai lançar seu livro 

Atmosferas urbanas: grafite, arte pública, nichos estéticos, além de autoridades 

brasileiras como Celso Lafer e José Goldemberg, este último reitor da Universidade 

de São Paulo no momento da criação do Programa de Integração da América 

Latina, em 1988. 

Maiores detalhes do Simpósio estão no site: 

http://sites.usp.br/prolam/apresentacao-3/ 

O Programa de Pós Graduação em Integração da América Latina, o Prolam da 

Universidade de São Paulo, estará realizando o I Simpósio Internacional Pensar e 

Repensar a América Latina nos próximos 11 a 14 de novembro. 

O Evento terá lugar no Complexo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin no 

campus da Universidade do Butantã, capital, e receberá especialistas e 

pesquisadores de inúmeras universidades do Brasil e região. O Simpósio foi 

organizado em torno de doze eixos temáticos, distribuídos em mesas de debates e à 

noite, os participantes se reúnem para as conferências que serão proferidas no 

Auditório István Jacsó, ao lado da Biblioteca Mindlin. 

Estão sendo esperados o chileno Raúl Bernal Meza, autor de América Latina en el 

mundo: el pensamiento latino americano e la teoria de las relaciones 

internacionales, o sociólogo colombiano Armando Silva que vai lançar seu livro 

Atmosferas urbanas: grafite, arte pública, nichos estéticos, além de autoridades 

brasileiras como Celso Lafer e José Goldemberg, este último reitor da Universidade 

de São Paulo no momento da criação do Programa de Integração da América 

Latina, em 1988. 

Maiores detalhes do Simpósio estão no site: 

http://sites.usp.br/prolam/apresentacao-3/ 

Detalhes do evento: 

 

Universidade de São Paulo 

Rua da Biblioteca s/n - São Paulo 

Details 

 

 

http://www.eventos.ufrj.br/?location=universidade-de-sao-paulo
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BLOG DA ACADEMIA COLOMBIANA DE DERECHO INTERNACIONAL 

ACCOLDI 

Debate Global 

Blog de la Academia Colombiana de Derecho 

Internacional ACCOLDI 

Invitación al Simposio Internacional “Pensar y Repensar la 

América Latina” 
4 septiembre, 20143 septiembre, 2014debateglobal Deja un comentario  

 

http://www.fhuce.edu.uy/images/CEIL/eventos/PENSAR%20REPENSAR%20AMERI

CA%20LATINA%201.pdf 

El Programa de Postgrado Interunidades en Integración de la América Latina de la 

Universidad de São Paulo (PROLAM/USP) invita a estudiantes, profesores, 

investigadores y todos los interesados en la temática latinoamericana para el Simposio 

Internacional “Pensar y repensar la América Latina”. 

El evento se llevará a cabo entre las fechas 11 y 14 de Noviembre de 2014, en el 

Complejo de la Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin en la Universidad de São 

Paulo. 

Para mayor información acceda el sitio del evento: 

Primera Circular 

http://debateglobal.wordpress.com/
http://debateglobal.wordpress.com/2014/09/04/invitacion-al-simposio-internacional-pensar-y-repensar-la-america-latina/
http://debateglobal.wordpress.com/2014/09/04/invitacion-al-simposio-internacional-pensar-y-repensar-la-america-latina/
http://debateglobal.wordpress.com/2014/09/04/invitacion-al-simposio-internacional-pensar-y-repensar-la-america-latina/#respond
http://www.fhuce.edu.uy/images/CEIL/eventos/PENSAR%20REPENSAR%20AMERICA%20LATINA%201.pdf
http://www.fhuce.edu.uy/images/CEIL/eventos/PENSAR%20REPENSAR%20AMERICA%20LATINA%201.pdf
https://debateglobal.files.wordpress.com/2014/09/primera-circular.pdf
https://debateglobal.files.wordpress.com/2014/09/unnamed.jpg
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HOME PAGE REDIAL- REDE EUROPEIA DE INFORMAÇÃO E 

DOCUMENTAÇÃO SOBRE A AMÉRICA LATINA (4/09/2014) 

 

 

 
- - -  

América Latina Portal Europeu 
REDIAL Rede Europeia de Informação e Documentação sobre a América Latina 
CEISAL Conselho Europeu de Pesquisas Sociais da América Latina 
Ir a la lista |  

Notícias - dezembro de 2014 - Informação e pesquisa européias sobre América 
Latina 

Simposio Internacional Pensar y Repensar la América 
Latina 

Congresso ou simpósio | Brasil - Complejo de la Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin en la Universidad de São 

Paulo 

11 al 14 de noviembre de 2014  

http://www.red-redial.net/pt/redial.html
http://www.red-redial.net/pt/ceisal.html
http://www.red-redial.net/pt/agenda-2014-dezembro-12.html
http://www.red-redial.net/agenda.html
http://www.red-redial.net/en/agenda.html
http://www.red-redial.net/fr/agenda.html
http://www.red-redial.net/pt/agenda.html
http://www.red-redial.net/agenda.html
http://www.red-redial.net/en/agenda.html
http://www.red-redial.net/fr/agenda.html
http://www.red-redial.net/pt/agenda.html
http://www.red-redial.net/agenda.html
http://www.red-redial.net/en/agenda.html
http://www.red-redial.net/fr/agenda.html
http://www.red-redial.net/pt/agenda.html
http://www.red-redial.net/agenda.html
http://www.red-redial.net/en/agenda.html
http://www.red-redial.net/fr/agenda.html
http://www.red-redial.net/pt/agenda.html
http://www.red-redial.net/agenda.html
http://www.red-redial.net/en/agenda.html
http://www.red-redial.net/fr/agenda.html
http://www.red-redial.net/pt/agenda.html
http://www.red-redial.net/agenda.html
http://www.red-redial.net/en/agenda.html
http://www.red-redial.net/fr/agenda.html
http://www.red-redial.net/pt/agenda.html
http://www.red-redial.net/agenda.html
http://www.red-redial.net/en/agenda.html
http://www.red-redial.net/fr/agenda.html
http://www.red-redial.net/pt/agenda.html
http://www.red-redial.net/agenda.html
http://www.red-redial.net/en/agenda.html
http://www.red-redial.net/fr/agenda.html
http://www.red-redial.net/pt/agenda.html
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El Programa de Postgrado Interunidades en Integración de la América Latina de la Universidad de São Paulo 

(PROLAM/USP) invita a estudiantes, profesores, investigadores y todos los interesados en la temática 

latinoamericana para el Simposio Internacional “Pensar y repensar la América Latina”. El evento integra parte de la 

conmemoración de los 25 años del PROLAM y tiene como objetivo contribuir para el conocimiento de la región y de 

las investigaciones producidas, y de igual modo incentivar la importancia de repensar y reflexionar sobre la América 

Latina. 

Además de las Conferencias con importantes investigadores de la América Latina, el evento tendrá trece Grupos de 

Trabajo, donde serán presentados trabajos de investigación que aborden temáticas de América Latina. El evento 

ocurrirá entre las fechas 11 y 14 de Noviembre de 2014, en el Complejo de la Biblioteca Brasiliana Guita e José 

Mindlin en la Universidad de São Paulo. Las inscripciones y sumisiones de resúmenes para comunicaciones en los 

Seminarios de Investigación están abiertas. Igualmente, el Simposio ha previsto diversas conferencias en las áreas de 

Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, Educación, Filología, Historia, Literatura, Psicología, Economía y Relaciones 

Internacionales. 

Ver site Web 

Ver o documento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sites.usp.br/prolam
http://www.red-redial.net/doc_adj/8443-primera-circular.pdf
http://www.red-redial.net/doc_adj/8443-primera-circular.pdf
http://www.red-redial.net/doc_adj/8443-primera-circular.pdf
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Portal Cultural do Mundo da Língua `Portuguesa (PORTUGAL) 
Quinta, 04 de Dezembro de 2014  

Contacto  

 

Um projeto de 

Fundação Calouste Gulbenkian  
Associação Internacional de Lusitanistas 

Saber mais 

Simpósio Internacional “Pensar e repensar a América Latina” 
Início 11/11/2014 ⋅Fim 14/11/2014 ⋅ Por: REDATOR ⋅ Países: Brasil  

Ciências Humanas e Sociais  

  

O Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina (PROLAM/USP) completou 25 anos. Para celebrar a data 
, o PROLAM convida estudantes, professores, pesquisadores e os demais interessados na temática latinoamericana para o 
Simpósio Internacional “Pensar e repensar a América Latina”. 
  
O objetivo do evento é contribuir para o conhecimento da região e das pesquisas produzidas, tal como incentivar a importância 
de se repensar e refletir a América Latina. Para isso, o Simpósio será composto por treze Seminários de Pesquisa, em que 
serão apresentados trabalhos de pesquisadores e estudantes de Graduação e Pós-Graduação, que abordem temáticas de 
América Latina, e Palestras com grandes pesquisadores. 
  
O evento ocorrerá nos dias 11 , 12, 13 e 14 de novembro, no Complexo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin na 
Universidade de São Paulo. 
  
Estão sendo esperados o chileno Raúl Bernal Meza, autor de América Latina en el mundo: el pensamiento latino americano e 
la teoria de las relaciones internacionales, o sociólogo colombiano Armando Silva que vai lançar seu livro Atmosferas urbanas: 
grafite, arte pública, nichos estéticos, além de autoridades brasileiras como Celso Lafer e José Goldemberg, este último reitor 
da Universidade de São Paulo no momento da criação do Programa de Integração da América Latina, em 1988. 
  
Maiores detalhes do Simpósio estão no site: http://sites.usp.br/prolam/25-anos-outras-atividades/ 

 

 

http://plataforma9.com/contacto/
http://plataforma9.com/saber-mais/
http://www.plataforma9.com/
http://plataforma9.com/category/ciencias-humanas-e-sociais/
http://sites.usp.br/prolam/25-anos-outras-atividades/
http://plataforma9.com/?feed=rss2
http://plataforma9.com/
http://plataforma9.com/?feed=rss2
http://plataforma9.com/
http://plataforma9.com/?feed=rss2
http://plataforma9.com/


 

45 
 

4- Link com as imagens do Simpósio Internacional 

Link compartilhado do dropbox 

https://www.dropbox.com/sh/ldox6ty4x84mqrm/AACq7XIysiZxTKuBJSY2aNRea?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/sh/ldox6ty4x84mqrm/AACq7XIysiZxTKuBJSY2aNRea?dl=0

