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Desde 2009, o programa BIARI (Brown International Advanced Research Institutes) convida jovens
pesquisadores e profissionais de todo o mundo a um intercâmbio na Universidade de Brown,
localizada em Providence, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Os participantes
se reúnem durante duas semanas de trabalhos intensivos para discutir problemas globais e
específicos por meio de um networking interdisciplinar, profissional e geográfico financiado
com o apoio do Santander Universidades.
O programa BIARI representa uma oportunidade exclusiva de aperfeiçoamento profissional
na qual jovens acadêmicos e profissionais interagem com colegas da mesma área, de todo
o mundo, e podem construir os pilares para futuros networkings que sejam duradouros e
produtivos. Hoje, a rede do BIARI já conta com mais de mil acadêmicos de mais de 100
países. Os participantes do programa podem pedir capital semente para pesquisa, ensino e
colaborações a longo prazo. A partir de conferências, seminários e workshops, o BIARI conta
com um ilustre corpo docente internacional, chefiado pelo antropólogo Matthew Gutmann,
da Universidade de Brown.
Em 2017, pela primeira vez o Colégio de México (COLMEX) se une à aliança entre a Universidade
de Brown e o Santander Universidades para organizar, em conjunto, o segundo programa
fora de Rhode Island. O Colégio de México é uma instituição de excelência acadêmica na
América Latina, líder regional na formação de redes de pesquisa e de recursos humanos.

BIARI México – “Migrações nas Américas”
Pela primeira vez na história, o programa BIARI será realizado na Cidade do México, entre
os dias 9 e 13 de janeiro de 2017. A sede será o Colégio de México. Os idiomas de trabalho
serão o português e o espanhol.
O propósito é abrir um canal de diálogo entre jovens acadêmicos e profissionais da América
Latina e do Caribe, oriundos de diversas disciplinas, especialistas em migrações na região,
que estudam os vários aspectos, causas e consequências do tema. Alguns exemplos seriam
os estudos sobre migrações regionais, extra-regionais e as tradicionais migrações sulnorte. O programa se dedicará ao estudo das migrações nas (e desde as) Américas na era da
globalização, a partir dos seguintes aspectos teóricos-metodológicos, empíricos e políticas
públicas:

• Quais são os referenciais teórico-metodológicos para o estudo das migrações na
América Latina e no Caribe?
• Quais são os instrumentos disponíveis na região para o estudo das migrações?
• De que forma os padrões migratórios resultam de contextos sociais, econômicos,
políticos e ambientais?
• Quais são os efeitos das migrações em indivíduos, famílias e contextos locais, nacionais
e regionais?
• Qual é a relação entre políticas públicas e os diversos atores dedicados à migração
na região?
Ao final do encontro, o BIARI espera: instigar a formação de redes entre jovens acadêmicos
e profissionais da região; agregar recursos para a construção de uma agenda regional de
pesquisa sobre as migrações; promover colaborações futuras para estudos comparativos
entre os diversos países; e gerar um espaço de discussão entre as pesquisas sobre a migração
e as políticas públicas na América Latina e no Caribe.

Sobre os coordenadores
Silvia Giorguli, Colégio de México
É a atual Presidenta do Colégio de México. Foi professora-pesquisadora do Centro de Estudos
Demográficos, Urbanos e Ambientais do COLMEX, presidenta da Sociedade Mexicana de
Demografia e diretora fundadora da revista “Conyuntura Demográfica: Revista de los procesos
demográficos en México hoy”. Estudou Sociologia na Universidade Nacional Autônoma do
México (UNAM). Tem um mestrado em Demografia no Colégio de México, e um doutorado
em Sociologia na Universidade de Brown, com um período de pesquisa na Universidade de
Stanford. A linha de pesquisa de Giorguli está centrada em temas relacionados à migração
internacional. Participa do Projeto de Migração Mexicana junto às universidades de Princeton,
Guadalajara e Brown.

David Lindstrom, Universidad de Brown
É professor e diretor do departamento de Sociologia, e professor associado do Centro de
Estudos Populacionais e de Formação na Universidade de Brown. Cursou o doutorado em
Sociologia na Universidade de Chicago, com especializações em Demografia e Estatística. A
linha de pesquisa de Lindstrom está centrada no estudo dos determinantes e das consequências
da migração em sociedades em processo de desenvolvimento econômico; da transição à
idade adulta; e das dinâmicas cambiantes da saúde reprodutiva e do comportamento. Com
o apoio da Fundação Packard, Lindstrom dirige um programa de formação e pesquisa com
foco nas transições durante o curso da vida na saúde reprodutiva e nos riscos sexuais aos
quais se submetem os adolescentes da Etiópia. Com o apoio dos Institutos Nacionais de
Saúde, do México, é pesquisador adjunto do Projeto de Migração Mexicana (MMP).

Jéssica Nájera, El Colegio de México
É professora-pesquisadora do Centro de Estudos Demográficos, Urbanos e Ambientais do
COLMEX desde 2015; é membro do Sistema Nacional de Pesquisadores (SNI) do México,
e de diversas associações que promovem pesquisas em temas de população, sociologia e
antropologia na América Latina. Nájera é economista. Estudou um mestrado em Demografia
e um doutorado em Estudos Populacionais no Colégio de México. A linha de pesquisa e as
publicações de Nájera estão centradas em temas relacionados à migração internacional e
transfronteiriça no México e na América Central, bem como à organização e vida familiar,
emprego e mercados de trabalho no México e na Guatemala, a partir de metodologias tanto
quantitativas quanto qualitativas.

Público-alvo
O programa BIARI México receberá inscrições de jovens acadêmicos que tenham concluído
programas de doutorado há menos de sete anos e de professores que estão começando a
carreira em instituições que fazem parte da rede Santander Universidades1 que residam nos
Estados Unidos ou em países da América Latina e do Caribe. As línguas oficiais do programa
são o português e o espanhol.
O programa BIARI arcará com o custo total de alojamento, alimentação e transporte (aéreo
e dentro da Cidade do México) de todos os inscritos que sejam aceitos como participantes.
As inscrições devem ser enviadas entre os dias 19 de agosto e 14 de outubro de 2016. Os
resultados serão divulgados em 18 de novembro de 2016.
Os requisitos são:
a)

Curriculum Vitae resumido (máximo de três laudas).

b)

Uma carta de referência.

c)

Uma carta de exposição de motivos (uma lauda), na qual:

• Descreva experiências atuais ou anteriores no campo das migrações na América
Latina e no Caribe.
• Indique a área de especialização a qual se dedica, áreas de interesse (para a pesquisa)
e exemplos de pesquisas próprias.
d)

Um projeto de pesquisa em curso ou que pretende realizar no futuro (máximo de
uma lauda)2, no qual:

• Demonstre sua relação com o tema da migração e por que seria importante receber
feedbacks construtivos no programa BIARI.
• Especifique o tema a ser pesquisado, o formato da pesquisa e a metodologia a ser
empregada.
1 No es un requisito indispensable que las instituciones de los solicitantes pertenezcan a la red Santander
Universidades.
2 Los solicitantes aceptados deberán presentar una versión más desarrollada de su propuesta de investigación
para su discusión constructiva en BIARI.

Visto para o México
Atenção: alguns países requerem visto de entrada no México. Sugerimos que procure o
consulado mexicano mais próximo para saber se o visto é necessário. Você é responsável por
realizar os trâmites correspondentes e conseguir o visto. O Colégio do México pode emitir
uma carta-convite formal para os participantes aceitos no programa BIARI México 2017.

Para outras informações:
BIARIMexico@colmex.mx

BIARI@brown.edu

Colégio de México

Instituto Watson para Estudos Internacionais

Centro de Estudos Demográficos, Urbanos
e Ambientais (CEDUA)

Universidade Brown

Endereço: Camino al Ajusco 20,
Pedregal de Santa Teresa,
Ciudad de México, México

Endereço: Providence, RI, 02912, USA
watson.brown.edu/biari
Telefone: +1 401 863 3969

Telefone: +52 55 54493000, ramal 4071
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