
   
 

   
 

 
Chamada para submissões 

Conferência Internacional | Corrupção e Anticorrupção no Brasil e na China 

 

O Brazil Institute e o Lau China Institute da Universidade King’s College London convidam 

jovens acadêmicos, baseados em universidades brasileiras e chinesas e que pesquisam e/ou 

ensinam temas relacionadas à corrupção, para participar de uma conferência financiada pela 

iniciativa Educação para a Justiça (E4J)/UNODC.  

 

A conferência “E4J Brasil e China (EFJ-BC)” acontecerá entre os dias 15 e 19 março de 2021 

e será online.  

 

O objetivo principal é disseminar as melhores pesquisas e iniciativas de ensino que tratam da 

corrupção e do combate à corrupção no Brasil e na China. Buscamos: a) democratizar o 

currículo de estudos globais sobre corrupção e anticorrupção, reunindo perspectivas desses dois 

países emergentes; b) criar redes e sinergias para colaboração futura em pesquisas e ensino.  

 

Devido às restrições de viagem e regras de distanciamento social em vigor no Reino Unido, 

Brasil e China e também à diferença de fuso horário entre esses países, a conferência vai 

combinar atividades sincrônicas e assincrônicas.  

 

Todos os selecionados para apresentar seus trabalhos receberão um voucher de US$ 300 

(trezentos dólares) da Amazon para serem gastos em livros.  

 

A conferência incluirá:  

1. Sessões ao vivo com keynote speakers sobre temas relacionados à corrupção e 

anticorrupção.  

2. Sessões de Q&A (sincrônicas) para discutir os vídeos pré-gravados (15 minutos) dos 

participantes apresentando seus respectivos artigos (atividade assincrônica);  

3. Sessões ao vivo sobre o ensino de anticorrupção, com base nas ferramentas e módulos 

do E4J; 

 

CHAMADA:  

Convidamos pesquisadores e professores (com menos de 10 anos desde a defesa da tese de 

doutorado) de qualquer área do conhecimento, preferencialmente baseados no Brasil e na 

China, para submeter um curto currículo (máximo 250 palavras) e um resumo de artigo 

(máximo 300 palavras), por meio do e-mail do King's Global (Anti)Corruption Studies: 

gacs@kcl.ac.uk  

 

Propostas de artigos podem ser relacionadas a: 

1) |Corrupção e anticorrupção com foco no Brasil ou China, ou estudos comparativos entre os 

dois países; 

2) Ferramentas didáticas e exemplos do ensino sobre corrupção e anticorrupção no Brasil e/ou 

na China. 

 

Encorajamos a participação de pesquisadores que estudam as seguintes áreas: 

• Corrupção e os setores privado e/ou público 
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• Corrupção e gênero 

• Corrupção e jovens 

• Corrupção e direitos humanos  

• Corrupção e desenvolvimento  

• Corrupção e relações raciais / étnicas  

• A política comparativa da corrupção 

• Participação cidadã na luta contra corrupção 

• Práticas e inovação na luta contra corrupção  

• Corrupção e educação 

• Ferramentas regionais e internacionais contra a corrupção e seus impactos no Brasil e 

na China 

 

Idioma: Resumos devem ser submetidos em inglês. Sessões ao vivo / Q&A também serão 

exclusivamente em inglês. Os vídeos gravados apresentados na conferência podem ser em 

inglês, português ou chinês.  

 

Prazo final para submissão de resumos e currículo: 24 de janeiro de 2021.  

Anúncio das propostas selecionadas: 1º de fevereiro de 2021. 

Os vídeos pré-gravados (apresentações de 10 minutos) devem ser enviados 

impreterivelmente até o dia 22 de fevereiro de 2021, para serem legendados e 

disponibilizados no site do evento, por nossa equipe. 

 

Para submeter os resumos o para qualquer consulta, por favor, escreve-nos a: 

gacs@kcl.ac.uk  

 

Comitê de organização: 

Ms Hannah Brown, King's Brazil Institute  

Mr Steven Hai, Lau China Institute  

Dr Fernanda Odilla, King's Brazil Institute  

Professor Antony Pereira, King's Brazil Institute  

Dr Konstantinos Tsimonis, Lau China institute 

 

CRONOGRAMA 

Ação Data 

Prazo final para submeter resumos e 

minicurrículo 

 24 de janeiro de 2021 

Anúncio das propostas selecionadas 1º de fevereiro de 2021 

Prazo final para enviar os vídeos pré-

gravados 

22 de fevereiro de 2021 

Vídeos disponíveis no site com legendas 5 de março de 2021 

Conferência 15 – 19 de março de 2021 

 

Apoiado por  
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CALL FOR SUBMISSIONS:  

CORRUPTION AND ANTICORRUPTION IN BRAZIL & CHINA 

 

The Brazil Institute and the Lau China Institute of King’s College London are inviting junior 

academics based in Brazilian and Chinese universities who research and teach corruption-related 

subjects to a conference funded by the UNDOC’s Education for Justice (E4J) initiative. 

 

The ‘E4J Brazil and China’ (E4J-BC) Conference will be held virtually on March 15-19, 2021. 

 

The overall goal is to disseminate the best research and teaching practices in Brazil and China on an 

international level. We aim at: a) democratizing global corruption and anti-corruption studies 

curriculum by bringing perspectives from two key emerging powers, Brazil and China; b) creating 

networks and synergies for future research and teaching collaboration. 

 

Given travel restrictions and social distancing due to the pandemic and the 11-hour time difference 

between Brazil and China, the conference will take place online, with a combination of asynchronous 

and synchronous elements.  

 

All paper presenters will receive a 300 USD book voucher. 

 

The conference will include: 

1. Live sessions with keynote speakers on corruption and anticorruption topics; 

2.  Live Q&A sessions (synchronous) to discuss the participants’ pre-recorded videos (15 minutes) 

presenting their respective papers (asynchronous);  

3. Live sessions on teaching (anti-) corruption using the E4J tools and material; 

 

SUBMISSIONS 

We invite researchers and academics from all disciplines with max. 10 years from their Ph.D., based 

in Brazil and China to submit a short bio (max 200 words) and a paper proposal (max 300 words) at 

gacs@kcl.ac.uk 

 

We accept paper proposals on:  

1) any topic related to corruption and anti-corruption and either country-specific (focusing on Brazil 

or China) or comparative studies of the two countries; 

2) on didactic tools and examples of teaching corruption and anticorruption in either Brazil or China. 

 

We particularly encourage researchers carrying out research on the following areas to apply: 

• Corruption in the public and private sectors 

• Gender and corruption 

• Youth and corruption 

• Corruption and human rights 

• Corruption and development 
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• Corruption and ethnic relations 

• Comparative politics of corruption 

• Citizen participation in anti-corruption  

• Anti-corruption practice and innovation 

• Anti-corruption education 

• Regional and international anti-corruption instruments and their impact on Brazil and China 

 

Languages: Submissions should be in English. All live sessions will be in English. Pre-recorded 

video presentations at the conference may be in English, Portuguese, or Chinese.  

 

Submission deadline: Jan. 24, 2021. Selected proposals announcement: Feb. 1, 2021 

 

Pre-recorded videos (15-min presentations of selected proposals) need to be sent by February 22, 
2021 to be subtitled by our team and made available on the event’s website. 

 

For inquiries and to submit your proposal, please e-mail us at: gacs@kcl.ac.uk. 
 

The Organising committee:  

Ms Hannah Brown, King's Brazil Institute  

Mr Steven Hai, Lau China Institute  

Dr Fernanda Odilla, King's Brazil Institute  

Professor Antony Pereira, King's Brazil Institute  

Dr Konstantinos Tsimonis, Lau China institute 
 

Timetable 

Action  Date 

Deadline for submitting a proposal January 24, 2021 

Selected proposals announcement  February 1, 2021 

Deadline for sending pre-recorded video  February 22, 2021 

Videos available on the website with subtitles March 5, 2021 

Conference March 15-19, 2021 

 

Supported by  
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