Educação para
mudança social
Gênero, Desigualdades Sociais e Direitos
Humanos na Índia
Nishi é professora do Instituto Tata de
Ciências Sociais (TISS), em Mumbai, na
Índia. Antropóloga social-cultural, tem uma
rica experiência de ensino e pesquisa
sobre questões femininas há mais de vinte
anos.Ministra cursos sobre teorias e
perspectivas feministas, metodologia de
pesquisa feminista, sexualidade e
violência baseada em gênero e estudos de
paz feministas. Nishi liderou o
desenvolvimento e lançamento do
Programa de Mestrado em Estudos da
Mulher na TISS. Pesquisou sobre
questões de casamento infantil,
feminicídio, estupro conjugal, violência
doméstica e mulheres na academia.
Liderou várias pesquisas institucionais e
parcerias no ensino superior no Brasil,
Alemanha, África do Sul, Sri Lanka e
Suécia. Atualmente, Nishi está liderando
um Projeto do PNUD para o fortalecimento
de um Programa de Estudos sobre Gênero
e Mulheres na Universidade de Kabul,
Afeganistão e com um Prêmio Linneaus
Palme da Suécia. Está desenvolvendo um
Programa de Diploma em Gênero e
Direitos Humanos.

Coordenação:
Carmen Lúcia Guimarães de Mattos
Professora Convidada:
Nishi Mitra vom Berg-Instituto Tata de
Ciências Sociais -Índia
Atividade Programada - 2 Créditos/ 30
(trinta) horas-aula
Local: UERJ/PROPED
Período: 2 de julho a 5 de julho de
2018. Horário de 14h as 18h
Numero de Vagas: 20, incluir 2 vagas
para alunos Isolados e 2 para alunos
especiais.
Língua: Inglês com auxílio de tradutor
para português
Ementa: 1. Panorama da educação
em todos os níveis de ensino na Índia;
2. Abordagem metodológica de
ensino e pesquisa - Interação
Centrada no Tema [Theme-Centered
Interaction – TCI]; e 3. Discussão das
Pesquisas sobre os temas: Mulheres
Acadêmicas; Feminicídio; e
Casamento infantil
local na rede Internet: www.proped.pro.br
Email de Contato:clgdemattos@gmail.com
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EDUCATION
FOR SOCIAL
CHANGE

GENDER, SOCIAL
INEQUALITIES AND HUMAN
RIGHTS IN INDIA
JULY 2-5, 2018
This Course is coordinated by Prof. Carmen
Lucia Guimaraes de Mattos at UERJ /
PROPED. It is conceptualised by Prof. Vom
Berg and Prof de Mattos.
Visiting Prof. Nishi Mitra vom Berg from
Centre for Study of Developing Societies, at
Tata Institute of Social Sciences, Mumbai,
India, will lead this Course using
interactive methodologies, films and
discussions. The Program will be conducted
bilingually in English and Portuguese. The

DAY 1

Course is equivalent to 2 credits ( 30 hours)of

Opening a dialouge between India and Brazil

teaching and self study.

and learning from international context of

streets and in home.

Prof. vom Berg is a social - cultural

social inequalities and importance of

Femicide in the land of mother godesses.

anthropologist and women's studies expert

education for marginalised.

with more than twenty four years of
professional experience in leading research
and academic partnerships on themes of
gender and society and violence against
women.

DAY 3
Patriarchy and violence against women on

DAY 4
DAY 2

Child marriage, early motherhood and education

Education and social inequalities : issues and

for change.

challenges. Gender and higher education in

International partnerships for rights based

India and Brazi. Academic mothers study.

education and change.

