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Convida para o 

 

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL ESTUDANTIL  

DE ESTUDOS DE ÁSIA E ÁFRICA  

que acontecerá em formato virtual (via zoom) nos dias  

26 e 27 de maio de 2022 

 

Com o tema 

 

ÁSIA E ÁFRICA NO SISTEMA INTERNACIONAL DO SÉCULO XXI E A 

CONSTRUÇÃO DO SUL GLOBAL 

 



 

APRESENTAÇÃO 

 

Ao longo deste século, o sistema internacional testemunhou um significativo processo de 

transformação nas estruturas de poder, talvez o maior da história. O surgimento de países 

emergentes como China, Índia e Brasil gerou novas dinâmicas, as quais modificaram os centros 

de poder tradicionais. A crescente influência da China no cenário global e o auge da Rússia, por 

sua vez, alteraram o status dos EUA como a única superpotência mundial. 

 

Ainda assim, além do posicionamento de Estados grandes e poderosos do Sul Global, como China, 

Rússia, Índia ou Brasil, existe um grupo de países menores, mas com peso cada vez maior, que 

estão emergindo como atores importantes e com influência no sistema internacional. África do Sul, 

Turquia, Indonésia, Nigéria, México, Egito, Vietnã, Argentina, Chile, Colômbia e Peru, entre outros, 

são normalmente reconhecidos com parte desta categoria de potências emergentes do Sul Global. 

 

Entretanto, não foram apenas esses países que conseguiram impactar o Sistema Internacional atual. 

Por meio de organismos regionais, como a União Africana, o Conselho de Cooperação do Golfo e 

a Asean, países de menor influência conseguiram aliar-se a seus vizinhos para aumentar sua 

participação e poder globais. Em suma, de Singapura até a Argélia, do Cazaquistão até Angola, os 

países do Sul são cada vez mais importantes nas dinâmicas políticas e econômicas do Sistema 

Internacional atual. 

 

Como consequência, para estudar este fenômeno que engloba não apenas a África e a Ásia, mas 

também a América Latina e o Caribe, a ALADAA e as universidades participantes convidam 

estudantes de graduação e pós-graduação a participar como apresentadores no I SEMINÁRIO 

INTERNACIONAL ESTUDANTIL DE ESTUDOS DE ÁSIA E ÁFRICA, que será realizado em formato 

virtual nos dias 26 e 27 de maio de 2022, com o tema “ÁSIA E ÁFRICA NO SISTEMA 

INTERNACIONAL DO SÉCULO XXI E A CONSTRUÇÃO DO SUL GLOBAL”. 

 

 

 

SOBRE A ALADAA 

 

A Associação Latino-Americana de Estudos de Ásia e África (ALADAA) foi criada em 1976, durante 

a realização do XXX Congresso Internacional de Ciências Humanas da Ásia e África do Norte, 

realizado no Centro de Estudos de Ásia e África (CEAA) do El Colegio de México. Desde então, a 

Associação se expandiu para grande parte da América Latina, e atualmente conta com onze seções 

nacionais, em Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, México, Peru, Uruguai 

e Venezuela. 

 

 

 

 

 



INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DO SEMINÁRIO 

 

 Contribuir para gerar intercâmbio de conhecimentos sobre Ásia e África entre os estudantes 

na Ásia, África, América Latina e Caribe. 

 Criar vínculos entre as diferentes universidades do Sul Global que permitam consolidar 

projetos de pesquisa conjuntos, nos quais os estudantes estejam envolvidos diretamente. 

 Colaborar com os centros de estudos superiores no Sul Global para a formação de núcleos 

de pesquisa em temas relacionados com Ásia e África. 

 Fomentar a produção acadêmica sobre Ásia e África na América Latina e no Caribe. 

 Estabelecer redes de contato entre estudantes da América Latina e Caribe, Ásia e África. 

 

 



ESTRUTURA DO SEMINÁRIO 

 

O seminário terá uma duração de dois dias, nos quais se apresentarão os trabalhos selecionados 

pelo comitê acadêmico nos diferentes eixos temáticos propostos pelos organizadores, assim como 

palestras de convidados especiais da América Latina, África e Ásia. Os idiomas oficiais do evento 

serão o espanhol e o português, mas a comissão acadêmica também receberá propostas em inglês. 

 

 

LINHAS TEMÁTICAS DO SEMINÁRIO 

 

Recomenda-se que os trabalhos estejam enquadrados nas temáticas apresentadas a seguir. 

Contudo, o comitê organizador poderá aceitar propostas sobre temas diferentes e que estejam 

englobados nos objetivos do seminário. 

 

1. Comércio, Economia e Desenvolvimento Sustentável 

 

 Desenvolvimento econômico e social 

 Investimento estrangeiro oriundo de (e com destino a) África, Ásia, América Latina e Caribe 

 Cooperação Econômica 

 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 Políticas Agrícolas e Industriais na África e na Ásia 

 Integração econômica e empreendedorismo 

 Políticas econômicas e comerciais 

 Análises e perspectivas econômicas de Ásia e África no sistema internacional atual 

 Economia Política Internacional 

 Desigualdade econômica e problemas sociais 

 

2. Relações Internacionais 

 

 Regionalismo e integração política 

 Conflitos, segurança e defesa 

 Política Exterior 

 Cooperação Sul-Sul 

 Sistemas e regimes políticos 

 Processos de colonização e movimentos de libertação 

 Geopolítica de Ásia e África no Sistema Internacional atual 

 Migrações internacionais 

 História da Ásia e da África 

 

 

 

 

 

 



3. Direito 

 

 Ásia, África e América Latina na Corte Penal Internacional 

 Ásia, África e América Latina na Corte Internacional de Justiça 

 Justiça de transição 

 Sistemas de Direitos Humanos 

 Princípios e direitos trabalhistas 

 Novos discursos jurídicos sobre direitos sociais, econômicos e culturais 

 

4. Ciência e Tecnologia 

 

 Internet 

 Segurança cibernética 

 Novas tecnologias 

 Inteligência artificial 

 Dados e gov-tech 

 Cidades inteligentes 

 Conectividade internacional e novos desenvolvimentos de software 

 Redes sociais e sociedade 

 

5. Cultura e saberes tradicionais 

 

 Literatura, poesia e artes literárias 

 Pintura, arte antiga e moderna 

 Novas expressões culturais: anime, caricatura e artes gráficas 

 Música e sociedade 

 Desenvolvimentos audiovisuais, cinema e artes visuais 3D 

 

6. Estudos de Gênero e de Diversidade sobre Ásia e África 

 

 Igualdade de gênero e empoderamento da mulher 

 Respeito aos direitos das meninas e adolescentes  

 Violência e discriminação de gênero 

 Direitos à diversidade sexual, identidades de gênero e orientações sexuais 

 Inclusão socioeconômica das comunidades LGBTQIA 

 

 

DATAS IMPORTANTES 

 

14 de março de 2022  Data limite para o envio de propostas de trabalho 

21 de março de 2022  Publicação da lista de trabalhos aprovados 

18 de abril de 2022  Publicação do programa final do seminário 

09 de maio de 2022  Data limite para envio do texto final dos trabalhos 

 



REQUISITOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

As propostas de trabalhos deverão conter as seguintes informações: 

 

 Título. 

 Eixo temático em que se enquadra a pesquisa. 

 Nome do autor (ou atores), informando a instituição de vinculação e os dados de contato 

(telefone, celular e e-mail). 

 Resumo da proposta (200 a 500 palavras). 

 A proposta deve ser enviada em formato Word, fonte Arial, tamanho 12pt, espaçamento 

simples. Para as referências deverão ser usados os parâmetros estabelecidos pelo sistema APA. 

 Para que possam ser incluídos nos anais do evento, os trabalhos completos não deverão 

exceder 7000 palavras (a bibliografia não será contabilizada nesse total). 

 As apresentações podem ser feitas em espanhol, inglês ou português. 

 

 

ENVIO DE PROPOSTAS 

 

As propostas de trabalhos deverão ser enviadas antes da data limite estabelecida para o e-mail 

info@aladaainternacional.com 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

A participação no seminário é gratuita. 

Serão disponibilizados certificados de participação a todos que apresentarem no evento. 

 

 

CONTATO 

 

Secretaria Geral da ALADAA Internacional 

E-mail: info@aladaainternacional.com 
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