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Boaventura Sousa Santos ganha 2,4 milhões para
estudar a Europa

Foto de Luís Carregã

O European Research Council atribuiu uma bolsa, de 2,4 milhões de euros,
a Boaventura de Sousa Santos para desenvolver um projeto de
investigação nos próximos cinco anos.

“ALICE – espelhos estranhos, lições imprevistas: definindo para a Europa um
novo modo de partilhar as experiências do mundo” é o nome do projeto, a
desenvolver no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

O objetivo é desenvolver um novo paradigma teórico para a Europa
contemporânea, baseado em duas ideias principais: o conhecimento do mundo
excede em muito o modo como a Europa o vê; a transformação social, política e
institucional da Europa beneficiará bastante com a compreensão das inovações
que estão a ocorrer em muitos países e regiões com quem a Europa tem, cada vez
mais, relações de interdependência.

A investigação desenvolver-se-á na Bolívia, Brasil, Equador, Índia, África do
Sul, França, Itália, Reino Unido e Portugal.

Publicado por Redaccao em 03-12-2010, 06:54 Arquivado em Destaque,
Geral. Pode acompanhar quaisquer respostas a esta entrada através do RSS
2.0. Pode deixar uma resposta, ou trackbacks a esta entrada
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