
Grupo de pesquisa África-Brasil: Produção de Conhecimento, 

Sociedade Civil, Desenvolvimento e Cidadania Global 
 

Líderes do Grupo 

Prof. Dr. Bas´Ilele Malomalo, Instituto de Humanidades e 
Letras/UNILAB-Malês/BA 

Ricardino Jacinto Dumas Teixeira, Instituto de Humanidades/UNILAB-
Ceará 

 
Objetivos do grupo de pesquisa 

Presenciamos, principalmente nas últimas décadas, um intenso 
movimento de (re) aproximação entre o Brasil e os países africanos, 

particularmente os de língua oficial portuguesa e o Timor-Leste.  A 
presença de estudantes africanos e timorenses, no contexto da Unilab 

e demais universidades brasileiras, públicas e privadas, representa um 
desafio comum aos investigadores africanos e brasileiros no campo de 

produção de conhecimento contemporâneo sobre a África e o Brasil 
que apontam para novas perspectivas, novas questões teórico-

metodológicas.  O Grupo África Brasil desenvolve, numa perspectiva 

comparativa e interdisciplinar, estudos, pesquisas, simpósios e 
seminários e estreita diálogos em torno de questões comuns que 

potencializam aproximações temáticas em seus diferentes níveis entre 
a África, o Brasil e os países da CPLP. O público alvo são professores, 

estudantes, TAEs e a comunidade onde Unilab está inserida.  
 

Cátedra UNESCO em Democracia, Cidadania Mundial e Educação 

Transformadora 
 

Líderes da DCMET 
Prof. Dr. Paul R. Carr, Universidade do Quebec em Outaouais 

Profa. Dra.  Gina Thésée, Universidade de Quebec em Montreal 
 

Objetivos da DCMET 
 

A longo prazo: 
Contribuir para a democratização dos sistemas educacionais e 

estruturas sociais em vários espaços geográficos, especialmente no 
sul. 

Estabelecer relações, trabalho conjunto e colaboração significativa, 

eficaz e permanente entre o Norte e o Sul Global em relação aos temas 
centrais da Presidência. 

Gerar um programa de pesquisa interdisciplinar e dinâmico sobre 
democracia, cidadania global e educação transformadora. 

Construir para melhorar e fortalecer a educação para a democracia em 
várias jurisdições. 

Estabelecer um certificado em democracia e educação transformadora, 
além de outras formas de transferência de conhecimento. 



 

A curto prazo: 
Desenvolver uma rede vibrante, tangível e mutuamente benéfica de 

parceiros entre o Norte e o Sul Global em relação aos temas centrais 

da presidência. 
Cultivar a colaboração entre pesquisadores do Norte e do Sul Global 

sobre os temas centrais da Presidência. 
Desenvolver uma série de publicações em apoio à abordagem proposta 

pelo Presidente. 
Organize um centro de atividades por meio de oficinas, cursos, 

conferências, simpósios e reuniões. 
Desenvolver um relacionamento eficaz, significativo e produtivo com 

outros presidentes da UNESCO. 


