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atuando principalmente nos seguintes temas: mercado de trabalho,
política pública, informalidade, direitos fundamentais no trabalho - livre
associação dos trabalhadores e reconhecimento à negociação coletiva,
eliminação do trabalho infantil, erradicação do trabalho forçado e
supressão da discriminação na ocupação ou emprego.
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1. Apresentação
O Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da
Universidade de São Paulo – PROLAM/USP foi criado em 1988 durante
a gestão do Reitor prof. Dr. José Goldenberg, sob a forma de um
Programa Interunidades. A sua concepção envolvia o desenvolvimento
de estudos sobre as diferentes dimensões dos processos de integração
na América Latina, com o objetivo de cumprir duas metas:
3 a primeira, com caráter de agregação e formação de
recursos humanos, visava tanto criar uma instância de
reflexão acadêmico-científica (docência, pesquisa e extensão)
quanto formar especialistas na temática latino-americana
contemporânea, especialmente, sob a perspectiva da área de
humanidades, na qual a USP apresentava lacuna frente às
universidades de excelência do exterior. A construção de um
espaço institucional com essa finalidade foi motivada pela
aceleração do processo de mudanças estruturais no fim da
década de 80, dos processos de mundialização e de integração
regional, principalmente, dos países do Cone Sul;
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3 a segunda, com caráter científico e metodológico, objetivava
a construção de um processo multidisciplinar para apreender e
compreender a realidade latino-americana em seus diferentes
aspectos e campos de ação.
A extensão para o Curso de Doutorado foi prevista em 1993, segundo a
Resolução nº 4.014, artigos 12 e 14 da Comissão de Pós-Graduação da
Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, datada
de 13 de agosto daquele ano, durante a coordenação do prof. Dr. Sedi
Hirano. O projeto científico de extensão foi iniciado no final de 1996,
durante a coordenação da Profa. Dra. Maria Cristina Cacciamali,
quando a Comissão de Pós-Graduação do PROLAM/USP diagnosticou
a consolidação do curso de mestrado, uma vez que o programa contava
com quase 40 dissertações defendidas.

2. Missão
Formação de alunos, produção e divulgação científica sobre temáticas
da região latino-americana.
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3. Objetivos
• Produzir conhecimento sobre diferentes processos de integração
– político, econômico, social e cultural – da região latino-americana
(Brasil, América Hispânica e Caribe);
• Formar recursos humanos de excelência acadêmica sobre temas da
integração;
• Fortalecer laços políticos, sociais e culturais entre o Brasil e os
demais países da região. O PROLAM/USP foi criado, e evolui no
presente momento, em torno de três linhas de pesquisa, cada uma
delas suportada por meio de um conjunto de projetos que absorvem
todos os alunos dos cursos de mestrado e doutorado.

4. Linhas de Pesquisa
O PROLAM/USP possui três linhas de pesquisa:
Sociedade, Economia e Estado
Projetos
- Mundialização, Integração, Desenvolvimento Territorial e Políticas
Públicas;
- Políticas Públicas no Campo de Trabalho, Educação e Saúde;
- Urbanização, Metropolização e Gestão Urbana na América Latina.
Práticas Políticas e Relações Internacionais
Projetos
- Relações Internacionais;
- Relações e Práticas Políticas na América Latina;
- Relações Internacionais e as Políticas Sociais.
Comunicação e Cultura
Projetos
- Comunicação na América Latina;
- Produção Artística e Crítica Cultural na América Latina.
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5. Situação Atual
Atualmente a Comissão de Pós-Graduação do PROLAM/USP é
formada por docentes de cada unidade que compõe o Programa:
Faculdade Educação; Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade; Faculdade de Direito; Escola de Comunicações e
Artes; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo; Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas e Faculdade de Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto e um representante
discente.
Do total de 83 alunos matriculados, em 30 de abril de 2008, 42 são de
mestrado e 41 de doutorado. No momento, o PROLAM/USP possui
12 bolsas distribuídas em seu corpo discente, sendo 10 bolsas CAPES
e 2 bolsas FAPESP. Além disso, três doutorandos foram contemplados
com o Auxílio Estágio do Programa de Mobilidade Internacional do
Santander Banespa.
O Corpo Docente é composto por professores originários da
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Universidade de São Paulo, atuando simultaneamente na sua unidade
de origem e no PROLAM/USP. Recentemente, houve o credenciamento
de três docentes provenientes da Escola de Artes, Ciências e
Humanidades do campus USP Leste, sendo que dois são egressos do
Programa, além de um docente do Departamento de Letras Clássicas e
Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Professores do PROLAM/USP organizaram o Núcleo de Estudo
e Pesquisa de Política Internacional - NESPI. O Núcleo absorve
mestrandos e doutorandos do Programa, além de outros colaboradores,
com a proposta de pesquisar e prestar serviços de extensão nos
campos do Comércio e Integração nas Relações Internacionais,
Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas Sociais, focados
especialmente nos países da América Latina.
O PROLAM/USP promove regularmente seminários, oficinas de
trabalho e mesas-redondas, nacionais e internacionais, com o objetivo
de complementar as atividades didáticas e de pesquisa. Essa atividade
é oferecida para a comunidade científica em geral, contribuindo dessa
maneira para o debate científico e a disseminação do conhecimento.
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De um modo geral, tem-se promovido pelo menos um evento por
mês. Ao lado dos grandes eventos com diversas mesas-redondas,
palestra e trabalhos, há uma oferta regular de seminários apresentação de uma palestra seguida de debates, por professor
convidado. Essa regularidade tem permitido ao corpo discente
encontros sistemáticos que fornecem coesão ao Programa.
O Programa procura, igualmente, constituir-se em um pólo
facilitador de contatos e intercâmbios entre entidades pertinentes,
brasileiras ou estrangeiras. A troca de informações e de materiais
científicos, a presença de professores e conferencistas visitantes, de
reconhecidos centros de excelência acadêmica, a arregimentação
de alunos nos países da região, e o apoio ao trabalho de professores
brasileiros comprometidos com a temática da integração latinoamericana no exterior, estão entre os mecanismos acionados para
garantir a eficácia do Programa.
Parte expressiva dos vínculos institucionais é construída
diretamente pelos docentes e discentes do Programa, por meio
do desenvolvimento de seu projeto de pesquisa, criando redes
de contatos com pesquisadores, universidades, órgãos públicos
e privados. Destaca-se que muitos dos projetos de pesquisa de
longo prazo do Programa são desenvolvidos em conjunto com
pesquisadores de outras universidades brasileiras e do exterior,
gerando ambiente favorável à ampliação destes contatos.
Além dessas relações institucionais, o intercâmbio com
universidades e instituições brasileiras e estrangeiras se desenvolve
também diretamente em função dos próprios projetos de pesquisa
dos pós-graduandos.

6. Egressos
Em abril de 2008, o PROLAM/USP acumula o total de 241 defesas,
sendo 198 de Mestrado e 43 de Doutorado.
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7. Publicações
A partir de 2002, foi criado um veículo de divulgação dos trabalhos
científicos sobre o tema da integração latino-americana por meio
do periódico intitulado Cadernos PROLAM/USP/Brazilian Journal
of Latin American Studies, com Conselho Editorial Internacional,
indexado sob o número 1676-6288; e disseminação dos trabalhos
acadêmico-científicos por meio de um campo específico na página
web do programa e por outros meios digitais. Atualmente, a
formatação da revista foi padronizada de acordo com os critérios
Scientific Eletronic Library Online - Scielo, com o objetivo de
inseri-la nesta biblioteca eletrônica que reúne periódicos científicos
brasileiros. Atualmente conta com 11 números, tendo sido
agraciada com suporte financeiro CNPq e CAPES.

8. Corpo Administrativo
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