
SOBRE O CURSO

O curso aborda temas centrais e fundamentados em 
questões-chave integrados à missão do ISS – 

desenvolvimento global e justiça social. O primeiro módulo 
apresenta como as questões de gênero são abordadas por 
vários profissionais, especialmente no que se refere aos 

temas de educação e emprego, como aspecto transversal ao 
desenvolvimento. O segundo módulo apresenta uma visão 

histórica e conceitual dos estudos sobre desenvolvimento e 
pós-desenvolvimento. Analisa seus avanços em ideias, ética, 

foco, pressupostos e conceitos. Finalmente, o terceiro módulo 
busca relacionar o quadro de Cadeias Globais de Valor a 

questões sobre processos de comércio e desenvolvimento 
internacional, assim como ao desenvolvimento local. 

EMENTA
Igualdade de gênero e desenvolvimento. Desafios, avanços e 

estratégias em educação e emprego. Teorias do 
Desenvolvimento. Pós-desenvolvimento. Desenvolvimento 

Local. Sustentabilidade social em cadeias globais de valor.  
Redes de produção e formas de governança.

!O CURSO SERÁ MINISTRADO EM INGLÊS
NÃO HAVERÁ TRADUÇÃO. 

DOCENTES:

CURSO INTERNACIONAL – 
ESTUDOS SOBRE 
DESENVOLVIMENTO: 
PRINCIPAIS TEMAS E DEBATES

EM PARCERIA COM O INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES (ISS)

MÓDULO 1 – IGUALDADE DE GÊNERO E DESENVOLVIMENTO. 
DESAFIOS, AVANÇOS E ESTRATÉGIAS EM EDUCAÇÃO E 
EMPREGO

A igualdade de gênero está na agenda de desenvolvimento há várias 
décadas e, apesar do aumento da participação das mulheres na educação e 
na força de trabalho nas últimas quatro décadas, as desigualdades de 
gênero persistem nas áreas da vida social e econômica, em todos os 
países. As mulheres continuam enfrentando barreiras em termos de 
salários e acesso a cargos gerenciais, enquanto estão sobre representadas 
em setores econômicos de baixa produtividade e/ou na economia informal. 
Este curso aborda o tema da igualdade de gênero e do desenvolvimento, 
centrando-se em duas áreas correlacionadas: educação e emprego. 
Examina a igualdade de gênero tanto de uma perspectiva analítica como 
prática. Explora os debates acadêmicos históricos e contemporâneos para 
entender porque a igualdade de gênero é um dos principais determinantes 
da capacidade das pessoas de influenciar, participar e se beneficiar de 
mudanças sociais, políticas e econômicas. O curso conecta os debates 
acadêmicos à agenda política global e examina as diferentes estratégias 
que foram implementadas para promover a igualdade de gênero nessas 
duas áreas.

OBJETIVOS  
Ao final do módulo, os participantes serão capazes de compreender o que é 
igualdade de gênero e quais são os desafios e avanços para reduzir a 
desigualdade de gênero na educação e emprego; conhecer as diferentes 
estratégias utilizadas para abordagem da igualdade de gênero na educação 
e no emprego na política e na prática do desenvolvimento internacional; e 
identificar desigualdades de gênero no campo de trabalho dos 
participantes.

MÓDULO 2 – DO DESENVOLVIMENTO A DESENVOLVIMENTOS 
LOCAIS

Apresenta uma visão panorâmica de diferentes teorias de desenvolvimento, 
além de uma visão histórica e conceitual do desenvolvimento no que se 
denomina "estudos sobre desenvolvimento". Analisa os avanços de ideias, 
ética, foco e pressupostos e como o conceito evoluiu para as atuais 
abordagens pós-desenvolvimento. Introduz a noção de desenvolvimentos 
locais como um possível meio intermediário entre desenvolvimento e 
pós-desenvolvimento.

OBJETIVOS

Ao final do módulo, os participantes serão capazes de compreender a 
evolução do conceito de desenvolvimento e pós-desenvolvimento e ter uma 
posição crítica sobre o desenvolvimento como um conceito normativo 
nascido no Norte, a partir das perspectivas de modernização e de 
crescimento econômico.

MÓDULO 3 – GLOBALIZAÇÃO: SUSTENTABILIDADE SOCIAL 
EM CADEIAS GLOBAIS DE VALOR

Cadeias Globais de Valor coordenadas (Global Value Chains - GVCs) 
dominam grande parte do comércio mundial e têm implicações massivas 
para as condições sociais, econômicas e ambientais a nível nacional, 
regional e local. Esse módulo apresentará brevemente problemas 
relacionados às questões de desenvolvimento e de engajamento dos 
parceiros locais, comunitários, institucionais e políticos. Dois breves 
estudos de caso, próximos à realidade holandesa (em Amsterdã) e 
brasileira (Amazônia brasileira) serão utilizados para ilustrar a variação 
das formas de governança, a natureza dos diferentes processos 
regulatórios e a dificuldade envolvida em julgamentos sobre os impactos 
em cadeias de "desenvolvimento". No workshop, os participantes deverão 
considerar e aplicar os conceitos/análise de GVC (e outras ferramentas à 
sua disposição) para a tomada de decisões em políticas públicas – 
primeiro em nível internacional de "sustentabilidade global" e, em seguida, 
a partir de uma perspectiva de desenvolvimento local do país.

OBJETIVOS

Ao final do módulo, os participantes serão capazes de refletir sobre a visão 
geral da natureza das GVCs - principais tipos de cadeias, atores 
(comerciantes, compradores, coordenadores), conceitos (formas de 
governança), processos (questões de inserção/desenvolvimento) e debates 
(upgrade social, sustentabilidade). 

PALESTRA – REDES DE PRODUÇÃO E FORMAS DE 
GOVERNANÇA: PERSPECTIVAS MULTIESCALARES E 
MULTIATORES

O objetivo é discutir as diferentes formas de governança envolvendo a 
dinâmica das redes de produção global com foco na atuação multiescalar e 
na participação de múltiplos atores. Serão abordados alguns temas 
contemporâneos tais como: instrumentos de governança (certificações, 
auditoriais); modelos de governança de acordo com a participação do 
Estado, organizações internacionais, setor privado e da sociedade civil; 
governança territorial (ativos e recursos territoriais).

PROGRAMAÇÃO

9h-12h

02/abril – Módulo 1: Igualdade de gênero e desenvolvimento. Desafios,
avanços e estratégias em educação e emprego 
Professora: Jacqueline Gaybor Tobar

Igualdade de Gênero e Desenvolvimento

14h-17h Workshop: Igualdade de Gênero e Desenvolvimento: 
Desafios, avanços e estratégias em educação e emprego

03/abril – Módulo 2: Do Desenvolvimento aos Desenvolvimentos Locais 
Professora: Georgina Gomez

9h-12h Desenvolvimento, pós-desenvolvimento e 
desenvolvimentos locais

14h-17h Workshop: Ethika simulation game

9h-12h

14h-17h

Globalização: sustentabilidade social em cadeias globais
de valor

17h30-19h30

Estudo de Caso: Desenvolvimento de propostas de
sustentabilidade econômica e social na indústria da
madeira no Sri Lanka

Palestra: Redes de produção e formas de governança: 
perspectivas multiescalares e multiatores

04/abril –  Módulo 3:  Globalização: sustentabilidade social em
cadeias globais de valor
Professores: Lee Pegler e Juscelino Bezerra

PERÍODO:

02 A 04 DE ABRIL: 9H ÀS 12H E 14H ÀS 17H
04 DE ABRIL:  17H30 ÀS 19H30

CARGA HORÁRIA: 
20H PRESENCIAIS 

CARGA HORÁRIA: 
20H PRESENCIAIS 

LOCAL: 
ENAP

CONTATO:
formacao.carreiras@enap.gov.br
2020-3011

JACQUELINE GAYBOR: 
Pesquisadora de doutorado no 
ISS. É especializada em 
gênero, sustentabilidade e 
inovação. Realizou pesquisas 
nessas áreas para 
organizações internacionais 
de desenvolvimento das 
Nações Unidas (Pnuma e 
PNUD) e assessorou governos 
e setor privado. Coordenou 
projetos de desenvolvimento 

em diferentes ONGs no Equador, onde também trabalhou 
no setor público. Tem experiência de ensino no Equador, 
Colômbia e Holanda e atualmente é professora assistente 
no curso "Igualdade de gênero na arena global" no 
Erasmus University College.

Juscelino Bezerra: 
Professor-adjunto de 
Geografia Rural e Humana na 
Universidade de Brasília 
(UnB). Doutor em Geografia 
pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita 
Filho. Realizou estágio de 
pós-doutorado no ISS. 
Participa do Projeto de 
Pesquisa GOLLS (ISS). Atua 
principalmente nos seguintes 
temas: agronegócio e redes 

de produção global; supermercados e formas de 
governança; dinâmica geográfica do trabalho; trabalho e 
movimentos sociais. É membro do Laboratório GeoRedes 
e líder do Grupo de Pesquisa CNPq Governança, 
Agronegócio e Redes de Produção Global – 
GovernAGRO.Erasmus University College.

GEORGINA GOMEZ: Professora 
Associada de “Instituições e 
Desenvolvimento Local” no 
ISS. Obteve seu doutorado 
com distinção, com tese sobre 
sistemas de moeda 
comunitária e complementar 
na Argentina. Publicou sobre 
temas de inovação monetária, 
desenvolvimento econômico 
local na América Latina e 

finanças solidárias. Coordenou a pós-graduação em 
Desenvolvimento Econômico Local Sustentável e 
desenvolveu o Curso Massive Open Online (MOOC) sobre 
Desenvolvimento Econômico Local na Universidade 
Erasmus Rotterdam. Coordenou o Mestrado em Estudos 
de Desenvolvimento Local na Universidad de los Llanos 
em Villavicencio, Colômbia. Liderou projetos de 
Desenvolvimento Econômico Local no Brasil, Nicarágua, 
África Ocidental e Colômbia, financiados pelo Banco 
Mundial, Woord en Daad e outras agências de 
cooperação. É editora-chefe da Revista Internacional de 
Pesquisa de Moedas Comunitárias e secretária da 
Associação de Pesquisa sobre Inovação Monetária e 
Sistemas Monetários Complementares.

LEE PEGLER: 
Economista e sociólogo 
(PhD pela London 
School of Economics - 
LSE), atualmente é 
professor assistente 
em Organização e 
Direitos Trabalhistas 

no ISS. Iniciou sua carreira como economista no 
Movimento Trabalhista Australiano e, posteriormente, 
pesquisou as implicações trabalhistas das “novas” 
estratégias de gestão em empresas transacionais 
brasileiras e da América Latina. Esse interesse evoluiu 
para o foco em implicações da inserção de trabalhadores 
formais e informais em cadeias de valor. Realizou 
consultorias sobre Trabalho Decente em Cadeias Globais 
de Alimentos (OIT) e em Arranjos Produtivos Locais 
(APLs)/promoção da inclusão social no Brasil (Banco 
Mundial). Coordena, no ISS, projeto/rede internacional 
de intercâmbio de pós-graduação sobre Cadeias Globais 
de Valor – Governança do Trabalho e da Logística para a 
Sustentabilidade (GOLLS, acrônimo em inglês). Realizou 
várias consultorias para o desenvolvimento de 
diagnósticos de cadeias responsáveis em diversas 
instituições.


