Convocatória para curadoria do espaço de
coaprendizagem: Abordagens feministas para o habitat

Você quer participar
ativamente de uma
nova etapa do
trabalho interregional da HIC?

Deseja contribuir para
as estratégias políticas,
educacionais e
advocatícias da
Coalizão?

Gostaria de
aprender com os
membros da HIC em
outras regiões?

Esta convocatória é para você.
Este é um convite para membros da HIC com experiência prática ou pedagógica em abordagens feministas para o habitat para que façam
parte de um grupo de três curadores-as responsável por coordenar e intermediar um “espaço de coaprendizagem” sobre “Abordagens
feministas para o habitat”. Espaços de coaprendizagem são encontros inter-regionais em várias sessões para Membros, Amigos-as e
aliados-as da HIC que tenham interesse em gerar e multiplicar práticas de aprendizagem emancipatórias com base nos direitos humanos
relacionados ao habitat.

call is for you

Cada espaço de coaprendizagem acontecerá durante um período prolongado (cerca de três meses), em grande parte on-line, em
colaboração com a Habitat International Coalition (HIC) e o programa Knowledge in Action for Urban Equality (KNOW). Além dos-as
curadores-as, a equipe coletiva de organização dos espaços de coaprendizagem será composta pelo-a Responsável pela área de
Aprendizagem da HIC, dois intermediários dos centros de referência regionais (da HIC-AL e MENA) e pela Rede da HIC pelo Direito à
Moradia e à Terra (HLRN pela sigla em inglês) , por dois membros da equipe do KNOW, além dos coordenadores regionais da HIC-AL, HIC
MENA e HLRN, além da Secretaria Geral e Presidenta da HIC.

Sobre a HIC e o KNOW
● HIC
HIC é a rede global, independente e sem fins lucrativos que trabalha pelos direitos relacionados ao habitat e pela justiça social por meio
da defesa, promoção e realização dos direitos humanos relativos ao habitat e do direito a um lugar seguro para viver com tranquilidade e
dignidade, em áreas urbanas e rurais. Por meio da solidariedade, da criação de redes, do apoio a movimentos e organizações sociais, e
influenciando políticas públicas e a agenda internacional, a HIC trabalha para desenvolver e cumprir práticas, normas e padrões
transformadores em toda a competência dos Membros da HIC: direitos humanos relacionados ao habitat, em particular moradia e terra,
produção social do habitat, igualdade e equidade de gênero; sustentabilidade ambiental. Visite www.hic-net.org para obter mais
informações.
● KNOW
O Knowledge in Action for Urban Equality (KNOW) é um programa de pesquisa e capacitação de quatro anos (2017-2021), liderado pela
Profa Caren Levy na Unidade de Planejamento de Desenvolvimento (DPU) da University College London. O programa funciona como um
consórcio de 13 instituições em 12 cidades em várias áreas de trabalho relevantes para a igualdade urbana, como a ética na prática, a
transformação da pesquisa em prática, a coprodução e a educação. Visite www.urban-know.com para obter mais informações
● Colaboração
Desde 2019, a HIC e o KNOW trabalham para documentar e refletir sobre os princípios pedagógicos e as práticas de aprendizagem dos
membros da HIC na América Latina, coordenados pelo Escritório da América Latina (HIC-AL), e sobre suas abordagens para processos de
aprendizagem de base em rede.

Metas e objetivos do coletivo de curadores-as
●

●
●
●
●

●
●

Contribuir para a identificação das principais estratégias políticas necessárias no espaço de coaprendizagem sobre
abordagens feministas para o habitat, com o intuito de intensificar a força social da HIC e de seus Membros e sua
capacidade de influenciar o progresso e a integração do gênero e dos direitos humanos relacionados ao habitat em nosso
trabalho individual e coletivo.
Contribuir para o desenvolvimento e organização de um espaço horizontal, aberto e inter-regional para a aprendizagem
conjunta e recíproca de atores da sociedade civil em campos complementares relacionados ao habitat.
Desenvolver conjuntamente práticas inter-regionais de aprendizagem de base para ação e incidência por parte da HIC.
Trabalhar em um espaço inter-regional para fins de colaboração entre os Membros da HIC.
Ao longo do processo, reforçar as capacidades da equipe organizadora dos-as responsáveis de aprendizagem,
funcionários e do coletivo de curadores-as da HIC de modo a desenvolver e implementar práticas emancipatórias de
aprendizagem na área temática.
Contribuir para o repositório pedagógico da HIC e de seus Membros.
Valorizar o conhecimento de movimentos sociais e de base e enfrentar injustiças epistêmicas através de de formas
críticas e variadas de ativar a agência por meio da aprendizagem e da coprodução de conhecimento.

Suporte oferecido ao coletivo de curadores-as
A HIC e o KNOW acompanharão e darão suporte ao processo de curadoria por meio de:
●
●

Um Responsável de Aprendizagem parte da equipe do Secretariado Geral da HIC, com suporte da equipe dos Centros de
Referência da HIC (HIC-AL, HIC MENA) e da HLRN
Apoio pedagógico regular do KNOW e da HIC

●
●
●
●
●

Organização de um workshop inaugural para apresentar o grupo de curadores-as e explicar as tarefas a realizar
Convite para participar de uma apresentação do mapeamento consultivo das práticas dos Membros da HIC em abordagens
feministas para o habitat
Suporte para a organização dos encontros do espaço de coaprendizagem
Orientação sobre o desenvolvimento da plataforma on-line e da consolidação de materiais pedagógicos em um MOOC,
podcast ou outros formatos
Cada equipe de curadoria receberá uma remuneração, bem como um orçamento alocado para cobrir despesas de
produção de materiais de aprendizagem

Requisitos de um-a curador-a
Você fará parte de um grupo de três curadores-as de espaços de coaprendizagem, que trabalharão de perto durante todo o processo
com a equipe da HIC/KNOW descrita acima. Como parte do coletivo de curadoria, você:
●

Ajudará a produzir um plano de trabalho detalhado, a identificar coletivamente as principais estratégias de incidência que
precisam ser seguidas. Isto inclui todas as fases de um espaço de coaprendizagem (preparação, implementação,
documentação)
● Ajudará a produzir uma proposta de orçamento
● Ajudará na preparação do espaço de coaprendizagem
● Ajudará na organização de encontros de coaprendizagem
● Ajudará a consolidar materiais do curso para um repositório on-line
● Ajudará a desenvolver um MOOC, podcast ou equivalente
● Estará engajado-a em promover a aprendizagem-ativa e reflexão contínua
● Documentará as fases do espaço de coaprendizagem, incluindo o projeto, preparação, implementação e reflexões do
processo de aprendizagem-ativa
A HIC está procurando curadores-as dispostos-as a colaborar de forma intercultural e inter-regional, entre diferentes idiomas e fusos
horários. Se necessário, a HIC fornecerá serviço de interpretação.

O ciclo de vida e os principais momentos de um espaço de coaprendizagem
1. Preparação
a)

Recrutamento da equipe central inter-regional de três curadores-as, que serão responsáveis pela facilitação e
curadoria do espaço de coaprendizagem juntamente com a equipe de coordenação da HIC/KNOW descrita acima.
b) Identificação coletiva das principais estratégias de incidência que este processo de coaprendizagem visa apoiar e,
com base nisso, o desenvolvimento coletivo de um plano de trabalho detalhado e de uma proposta de orçamento.
c) Workshop inaugural para os grupos de curadores
2. Planejamento colaborativo
a)
b)
c)
d)

Reuniões regulares e reflexões coletivas sobre o processo e sua capacidade de ativar e aprimorar a ação política
Workshops de planejamento colaborativo para desenvolver a abordagem pedagógica e o currículo
Plataforma e administração do curso
Desenvolvimento de conteúdo: aprendizagem independente (glossários, vídeos, leituras, outros materiais,
incluindo as traduções necessárias)
e) Desenvolvimento de conteúdo: sessão ao vivo (preparação das sessões)
3. Implementação
a) Organização de sessões síncronas (incluindo a tradução)
b) Curadoria de aprendizagem independente
c) Avaliação do curso

4. Pós-produção, reflexão e consolidação do legado
a)

Oficina informativa coletiva - com foco na aprendizagem individual e coletiva, bem como no progresso feito para
atingir os objetivos políticos delineados
b) Produção de três podcasts ou, se aplicável, a consolidação do material pedagógico, em um MOOC
c) Identificação de prioridades e espaços para a incidência e engajamento futuro
d) Transferência do material para o HIC-GS

Cronograma
O espaço de coaprendizagem sobre abordagens feministas para o habitat ocorrerá entre agosto e novembro.

Direitos de propriedade intelectual
O material pedagógico será disponibilizado mediante uma licença da Creative Commons, o que significa que o Copyright pertence aos
criadores do material (os respectivos membros da equipe de curadoria, HIC e KNOW), permitindo que terceiros distribuam o material e o
utilizem para o próprio trabalho sem fins comerciais.

Detalhes da inscrição
Os indivíduos interessados são incentivados a enviar:
Carta de motivação
Endosso da organização do membro (se aplicável)
Envie estes documentos até 9 de Julho de 2021 com a linha de assunto “Espaço de coaprendizagem sobre abordagens feministas para o
habitat” para Yolande Hendler secretary.general@hic-net.org

