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Of. IEA-54/2017 

São Paulo, 4 de julho de 2017 

 

Assunto: Academia Intercontinental – Terceira Edição 

 

Senhor Presidente, 

 

Solicito a colaboração deste Fórum na ampla divulgação das das inscrições para a 

terceira edição da Intercontinental Academia cujo tema será rigidez e dinâmica das leis. 

O foco é em pessoas que tenham concluído o doutotrado há no máximo 15 anos e que 

realizam pesquisa na universidade, indústria, no terceiro setor ou em outras organizações. 

Todos devem ser fluentes em inglês, capazes de explorar ideias sobre o tema fora de seu 

campo de estudos e desafiar líderes mundiais das respectivas áreas de conhecimento. 

A 3ª edição é organizada pelos institutos de estudos avançados da Universidade de 

Birmingham e da Universidade Tecnológica de Nanyang. Como das demais vezes, a 

iniciativa é dividida em duas etapas, cada uma delas em uma das instituições 

organizadoras. As etapas desta edição se realizarão de 19 a 28 de março de 2018 em 

Cingapura e em março de 2019 em Birmingham, no Reino Unido. 

Para se inscrever, é necessário enviar um resumo de seus interesses no tema, suas 

expectativas e uma apresentação do projeto que explique como poderão contribuir para a 

Intercontinental Academia, um currículo atualizado e uma carta de recomendação de 

algum instituto de estudos avançados da rede Ubias.  

Como membro principal da rede Ubias na América Latina, o IEA-USP será o 

responsável por receber as candidaturas dos candidatos regionais, fazer a pré-seleção e 

fornecer a carta de recomendação antes de enviar os candidatos pré-aprovados para o 

processo de seleção final pelos institutos organizadores. As submissões devem ser feitas 

pelo e-mail ica_iea@usp.br até o dia 6 de agosto de 2017. 

http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/ias/index.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/ias/index.aspx
http://www.ntu.edu.sg/ias/Pages/default.aspx
mailto:ica_iea@usp.br
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Ao final do processo, serão selecionados 15 participantes. Aqueles selecionados pelo 

IEA terão os custos com transporte, alimentação e acomodação pagos pelo Instituto e 

pelos organizadores.  

A Intercontinental Academia é uma iniciativa da rede Ubias, associação internacional 

que congrega 37 institutos de estudos avançados baseados em universidades e que visa 

fomentar a pesquisa em rede e a formação de novas lideranças. Em abril de 2015, o IEA-

USP sediou o primeiro encontro da 1ª edição, que teve como tema o “tempo”. O parceiro 

na organização foi o Instituto para Pesquisas Avançadas da Universidade de Nagoya, no 

Japão, que recebeu o grupo para as atividades em março de 2016. O principal produto 

desta edição será um Massive Open Online Course (Mooc), a ser lançado em breve. A 2ª 

edição foi organizada pelo Instituto Israel para Estudos Avançados da Universidade 

Hebraica de Jerusalém, Israel, e pelo Centro para Pesquisas Interdisciplinares da 

Universidade de Bielefeld, Alemanha. O tema “dignidade humana” foi explorado em 

encontros em março e agosto de 2016 e será objeto de um livro. 

Mais informações sobre a chamada atual e as anteriores em 

www.ubias.net/intercontinental-academia.  

Finalmente, agradeço suas providências no encaminhamento do presente anúncio aos 

membros do Foprop e envio minhas cordiais saudações. 

 

Paulo Hilario Nascimento Saldiva 

Diretor 

 

Il.mo Sr 

Prof. Dr. Joviles Vitório Trevisol 

Presidente 

Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa (Foprop) 

http://www.ubias.net/
http://www.ubias.net/intercontinental-academia

