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Chamada do Consórcio Universitário em Estudos Afro-Latino-
Americanos para Fellowship de Pós-Doutorado em Estudos Afro-
Latino-Americanos, Ano Acadêmico 2023-2024 
 
O Consórcio Universitário em Estudos Afro-Latino-Americanos torna 
público o edital de inscrição e seleção para seis fellowships de pós-
doutorado em Estudos Afro-Latino-Americanos, no âmbito da Década 
Internacional dos Povos Afrodescendentes (2015-2024). O objetivo do 
Consórcio é institucionalizar o campo acadêmico centrado nas 
experiências de pessoas negras e formar uma nova geração de 
educadores/pesquisadores para contribuir na construção de uma 
perspectiva antirracista, em direção à equidade. Este edital procura 
promover a circulação de conhecimentos e diálogos acadêmicos entre as 
diferentes regiões das Américas. O pós-doutorado terá início em 1º de 
agosto de 2023 e terá duração de um ano letivo. Os pesquisadores são 
convidados a se candidatar a vagas fora de seu país de residência habitual.  

O Consórcio é formado por seis (6) instituições. Há, portanto, seis (6) editais 
abertos, um por instituição. Cada edital corresponde a uma vaga de pós-
doutorado. O candidato pode se candidatar a mais de uma vaga, porém é 
necessário verificar os requisitos de cada edital. Cada edital pode conter 
diferentes requisitos. Também alertamos aos candidatos sobre a 
importância de se informar em relação a possíveis requisitos para viagem 
e /ou pagamento de impostos em seu país de origem e no país em que 
objetiva se candidatar para a vaga de pós-doutorado. 

 
Instituições do Consórcio 
 

1. AFRO Núcleo Pesquisa e Formação Raça, Gênero, Justiça Racial, 
CEBRAP (Brasil). 

2. Centro de Estudos Afro-Diaspóricos (CEAF), Universidade ICESI 
(Colômbia). 

3. Grupo de Estudos Afro-Latino-Americanos (GEALA), Universidade 
de Buenos Aires (Argentina). 

4. Afrodescendentes e Diversidade Cultural, INAH / UNAM (México). 
5. Centro de Estudos Latino-Americanos (CLAS), Universidade de 

Pittsburgh (EUA). 
6. Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas (ALARI), 

Universidade de Harvard (EUA). 
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Centro de Estudos Latino-Americanos (CLAS), Universidade de 
Pittsburgh, Chamada Pós-Doc 
 
A fellowship de pós-doutorado consiste em um salário mensal de 55.000 
USD, sem benefícios, que cobrirá as despesas de subsistência e poderá 
estar sujeita à retenção de impostos. A depender da instituição e da 
disponibilidade orçamentária, há a possibilidade de se financiar as 
passagens aéreas separadamente do valor total da fellowship de estudos.  
A fellowship de pós-doutorado na CLAS garante a afiliação com a 
Pittsburgh University durante o período da fellowship, concedendo acesso 
a bibliotecas, arquivos, eventos acadêmicos, etc. Dependendo da 
disponibilidade, será disponibilizado um espaço de trabalho nas 
instalações do Instituto. 
 
Durante o período de duração do pós-doutorado, os bolsistas deverão:  
 

• Conduzir pesquisas independentes e originais que contribuam para 
o campo dos estudos afro-latino-americanos, entendidos de forma 
multidisciplinar; 

• Participar ativamente na organização de programas acadêmicos na 
instituição anfitriã; 

• Envolver-se na vida acadêmica da instituição; 
 
Critérios de Seleção 
 

1. Diploma de doutorado obtido preferencialmente após 2010; 
2. Tema de pesquisa relacionado às experiências e à história das 

pessoas negras e de suas respectivas sociedades na América Latina, 
incluindo o Caribe de língua espanhola; 

3. Histórico de contribuição para o campo dos estudos afro-latino-
americanos. 

 
Como Aplicar 
 
O candidato deverá preencher o formulário de inscrição on-line, com as 
seguintes informações: 
 

1. Curriculum Vitae (Times New Roman 12, espaçamento 1,5), com o 
máximo de 5 páginas; 

2. Projeto de pesquisa a ser desenvolvido, com no máximo 3 páginas 
A4 (Times New Roman 12, espaçamento 1); 

3. 2 cartas de recomendação. 
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O Currículo, Projeto de Pesquisa e as 2 Cartas de recomendação deverão 
ser reunidos em um único arquivo de PDF. Este PDF unificado deverá ser 
anexado para a inscrição. Nos casos em que os autores das cartas de 
recomendação prefiram enviá-las confidencialmente ao e-mail do 
Consórcio (consorcio@fas.harvard.edu), solicitamos que elas sejam 
identificadas no formulário com nome, sobrenome e endereço de e-mail.  
 
A avaliação das candidaturas será realizada pela equipe acadêmica do 
Consórcio. 
 
O prazo final para as inscrições é 31 de março de 2023. O resultado será 
comunicado, a partir de 1 de Maio de 2023, diretamente a cada candidato 
aprovado. 
 
Para maiores informações, favor contatar consorcio@fas.harvard.edu.  
 
 

mailto:consorcio@fas.harvard.edu

