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INSCRIÇÕES ABERTAS: SEMINÁRIO MARK CLASTER MAMOLEN 

DE TESES EM ESTUDOS AFRO-LATINO-AMERICAN OS 
 

SOBRE O SEMINÁRIO MARK CLASTER MAMOLEN DE TESES 

Criado em memória de Mark Claster Mamolen (1946-2013), um antigo amigo do professor 
Henry Louis Gates, Jr. e dedicado à memória do Hutchins Center National Advisory Board, 
o Seminário anual Mark Claster Mamolen de Teses em Estudos Afro-Latino-Americanos 
investe nas melhores teses de doutorado em andamento que trabalham com este tema. 

Todo ano, o  Afro-Latin American Research Institute do Hutchins Center for African and 
African American Research convida doutorandos com pesquisas em andamento na área de 
estudos Afro-latino-americanos a submeter propostas para o Seminário Mark Claster 
Mamolen de Teses em Estudos Afro-Latino-Americanos. Estudantes de doutorado de 
qualquer área de concentração e de qualquer universidade do mundo, que estejam em fase 
de redação de sua tese, estão aptos a se candidatar. A única condição é que suas teses 
sejam sobre temas na área de estudos afro-latino-americanos, definida de modo abrangente, 
sem que haja qualquer restrição quanto ao período abordado, desde os tempos coloniais até 
o presente. As propostas podem ser redigidas em Inglês, Espanhol ou Português. 

Os interessados devem submeter uma proposta de três páginas (espaço duplo), que consista 
no resumo de seu tema de tese e uma carta de apoio de seu orientador. Todas as propostas 
devem ser identificadas com o nome e sobrenome do aluno, sua afiliação institucional e o 
campo de pesquisa ao qual a proposta pertence. Até quinze trabalhos serão selecionados 
para participar do Seminário. Os doutorandos contemplados deverão submeter um capítulo 
de até 50 páginas de sua tese em espaço duplo; texto em inglês, espanhol ou português. 
Estes capítulos serão distribuídos dentre os participantes do Seminário que ocorrerá no 
começo de maio.   

O Afro-Latin American Research Institute cobrirá despesas de viagem, hospedagem e 
alimentação de todos os participantes.  

Esta iniciativa é generosamente financiada por recursos provenientes do legado de Mark 
Claster Mamolen (1946-2013), amigo de infância de Henry Louis Gates Jr., que serviu como 
membro do conselho consultivo do Hutchins center, a Fundação Ford, e o Programa 
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Acadêmico Internacional da Universidade Autónoma de Madrid (IAP UAM) e Fundación 
Asisa.  

CHAMADA PARA TRABALHOS 

O  Afro-Latin American Research Institute do Hutchins Center for African and African 
American Research convida doutorandos com pesquisas em andamento na área de estudos 
Afro-latino-americanos a submeter propostas para o Seminário Mark Claster Mamolen de 
Teses em Estudos Afro-Latino-Americanos. 

QUEM É ELEGÍVEL? 

Estudantes de doutorado em Estudos Afro-Latino-Americanos* de qualquer universidade no 
mundo que estejam na fase de redação da tese. Os aplicantes que não foram selecionados 
anteriormente, podem reaplicar novamente  

*São considerados estudos Afro-Latino-Americanos, “o estudo dos povos de ascendência 
africana na América Latina e (...) o estudo das sociedades mais amplas das quais esses 
povos fazem parte. No primeiro tópico, os acadêmicos estudam histórias, culturas, 
estratégias e lutas do negro na região. No segundo, estudam negritude e raça de modo geral, 
como uma categoria de diferença, como motor de estratificação e desigualdade e como uma 
variável-chave nos processos de formação nacional (Alejandro de la Fuente and George 
Reid Andrews (eds.) Afro-Latin American Studies: An Introduction. Cambridge University 
Press, 2018. p. 1). 

COMO APLICAR 

1. Preencha o seguinte formulário: Formulário de inscrição 

2. Submeta uma proposta de até 3 páginas sobre sua tese (3 páginas + as referências, 
Times New Roman, espaçamento duplo). As propostas podem ser redigidas em 
inglês, espanhol ou português. O nome do aplicante e sua filiação institucional devem 
estar no começo do arquivo.  

3. Submeta a Carta de Recomendação de seu orientador. Esta carta é um documento 
personalizado que precisa:  

a) Confirmar que você é um estudante de doutorado. 

b) Explicar a sua contribuição para o Seminário de Teses.  

 
Somente SUBMISSÕES COMPLETAS SERÃO AVALIADAS.  
 
Realize sua SUBMISSÃO COMPLETA por meio do link até às 6h da manhã (horário de 
Brasília) do dia 14 de janeiro de 2020. Submissões fora do prazo não serão aceitas.  
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https://forms.gle/YPpjZAiYVXT2XREy5 
 
 
A SELEÇÃO DAS SUBMISSÕES 
 
Serão selecionados de doze a quize doutorandos para participar do Seminário. Eles serão 
notificados no dia 25 de Fevereiro de 2020.  

Os estudantes selecionados deverão submeter um capítulo de até 50 páginas de suas 
respectivas pesquisas até o dia 16 de Março de 2020, no seguinte formato: espaçamento 
duplo, em inglês, espanhol ou português. Os capítulos circularão dentre os participantes do 
Seminário, para que todos tenham a oportunidade de realizar a leitura. Cada participante 
deverá comentar (na língua que desejar) os capítulos dos demais participantes.  

PERGUNTAS FREQUENTES 

1. O que são Estudos Afro-Latino-Americanos? 

*São considerados estudos Afro-Latino Americanos, “o estudo dos povos de ascendência 
africana na América Latina e (...) o estudo das sociedades mais amplas das quais esses 
povos fazem parte. No primeiro tópico, os acadêmicos estudam histórias, culturas, 
estratégias e lutas do negro na região. No segundo, estudam negritude e raça de modo geral, 
como uma categoria de diferença, como motor de estratificação e desigualdade e como uma 
variável-chave nos processos de formação nacional (Alejandro de la Fuente and George 
Reid Andrews (eds.) Afro-Latin American Studies: An Introduction. Cambridge University 
Press, 2018. p. 1). 

2. Posso aplicar se já concluí o doutorado? 

Somente doutorandos na fase de redação da tese podem aplicar. Estudantes de mestrado 
ou estudantes que já completaram o doutorado não são elegíveis. No entanto, estudantes 
que ainda não tiverem concluído o doutorado no momento da submissão podem se 
candidatar, mesmo que a defesa já esteja agendada para acontecer antes da data do 
Seminário. 

3. Como devo preparer o arquivo que submeterei? 

 Envie sua INSCRIÇÃO completa e lembre-se de identificar cada documento com seu nome 
complete e filiação institucional no cabeçalho. 
 

4. Qual é o prazo para a submissão da proposta? 
 

Você pode submeter sua proposta até às 6h da manhã (horário de Brasília) do dia 14 de 
Janeiro de 2019. Trabalhos sumbetidos após o prazo serão desconsiderados.  
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5. Qual língua eu devo usar para escrever a proposta? 

Você pode apresentar sua proposta em inglês, espanhol ou português. Vale ressaltar que 
nós sempre fazemos um esforço para nos comunicarmos nas três línguas durante o 
Seminário. Sendo assim, você não precisa ser fluente em Inglês para participar.  

6. Posso escrever minha proposta em uma língua e o meu orientador escrever a Carta 
de Recomendação em outra língua? 
 

Sim. 

7. A Bibliografia conta como parte das três páginas da proposta? 
 

Não. O texto da proposta não deve ultrapassar as três páginas, mas referências podem ser 
incluídas na quarta página.  

8. Há algum modelo disponível para a Carta de Recomendação do meu orientador? 
 

Não existe um modelo para tal Carta. Cada pesquisa é única, assim como a relação entre o 
orientador e o orientando. Nós apenas pedimos que a carta confirme que o candidato é aluno 
de doutorado e que explique como a pesquisa proposta pode contribuir para os estudos Afro-
Latino-Americanos e para o Mark Claster Mamolen Seminário de Teses   .  

9. Para outras dúvidas, por favor escreva um email para ALARI@fas.harvard.edu, com 
o título “Seminário de Teses”. 
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