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UFG (Universidade Federal de Goiás) e UNJU (Universidade Nacional de Jujuy); San
Salvador de Jujuy e Goiânia; universidades e cidades separadas por mais de 2.600
quilômetros, uma instituição ligada a uma realidade andina, outra ao Cerrado brasileiro. O que
as une? O que elas têm em comum? O que colocou em diálogo universidades de contextos tão
díspares que hoje lançam um periódico acadêmico em parceria?
Em 2014, CAPES e CONICET lançaram o Edital “Centros Associados para Fortalecimento
da Pós-Graduação – Brasil-Argentina” (CAFP-BA), cuja proposta era que Programas mais
antigos e consolidados auxiliassem na formação de recursos humanos de pós-graduações
abertas em períodos mais recentes. O Programa de Pós-Graduação em História da UFG
(PPGH-UFG), habilitada a participar do certame em função de seu conceito 5 (excelência
nacional), se interessou pela proposta e buscou potenciais parceiras na Argentina.
O encontro com a UNJU, a princípio, foi quase fortuito: a UFG já possuía um convênio com a
universidade argentina. Ela seria, portanto, uma instituição parceira em potencial para a
elaboração do projeto juntamente como o PPGH. Foi assim que se contactou o doutorado em
Ciências Sociais da UNJU, onde houve um grande interesse em se estabelecer um acordo de
cooperação com o PPGH. Ao fim, o projeto do Programa de Pós-graduação em História da
UFG e do doutorado em Ciências Sociais da UNJU, “Diversidade Cultural: estudos
comparativos”, coordenado pelos Profs. Drs. Cristiano P. A. Arrais (UFG) e Jorge Kulemeyer
(UNJU), foi contemplado para financiamento entre 2014 e 2018. Dentro das prerrogativas do
Edital, deveria o PPGH-UFG – fundado ainda em 1972 – auxiliar na consolidação do curso de
doutorado em Ciências Sociais da UNJU, uma pós-graduação mais recente, datada de 2013.
Nesse período, houve uma profícua parceria, que se materializou em 11 intercâmbios de
doutorandos da UNJU no PPGH-UFG; 2 pós-doutoramentos de docentes da UNJU realizados
no PPGH; 10 missões de trabalho realizadas em ambos os países (Brasil e Argentina); 4
artigos publicados em dossiê de revista do PPGH e 1 livro bilíngue publicado na Argentina
(Editora da UNJU) e no Brasil, nas versões impressas e e-book); 18 orientações partilhadas de
doutorandos; 7 edições do “Colóquio Diversidade das Culturas”, ora no Brasil/UFG, ora na
Argentina/UNJU, dentre outras inúmeras ações realizadas em conjunto por ambas as pósgraduações.
Entretanto, esse não foi mais um daqueles convênios que cessam quando o financiamento ou
o projeto que o originou findam. Nos anos que se seguiram a 2018, as parcerias entre o
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PPGH-UFG e o doutorado em Ciências Sociais da UNJU permaneceram e, podemos afirmar,
se aprofundaram. As publicações em coautoria de docentes de ambos os países continuaram,
assim como o intercâmbio viabilizado por meio de eventos. Os colóquios “Diversidade das
Culturas” continuam sendo realizados anualmente, com participação de professores e
pesquisadores da UFG e da UNJU. Para 2021, a previsão é de realização de novo evento em
novembro, a ser sediado em Jujuy.
Acreditamos que a explicação para o sucesso desse convênio tenha sido não somente o
trabalho árduo e o grande empenho de ambos os lados, mas um componente que, para nós,
latino-americanos, não pode faltar em nenhuma parceria: calor humano. O convênio entre
UFG e UNJU não foi algo friamente profissional, mas um compartilhamento de experiências
humanas. Ao longo de todos esses processos, docentes e discentes de ambas as pósgraduações construíram amizades e laços humanos duradouros, que, longe de tirar o foco das
atividades acadêmicas, as fortaleceram sobremaneira.
É nesse sentido que a presente revista, “Diversidad de las Culturas”, emerge como mais uma
nova surpresa dessa grande parceria entre PPGH-UFG e UNJU. Tendo os Profs. Drs. Jorge
Kullemeyer, Cristiano P. A. Arrais e Yussef D. S. Campos como editores, junta-se aos demais
belos e bons frutos com os quais o convênio ainda nos presenteia. Mais que isso, o periódico
tem pela frente um destino especial: eternizar as ações conjuntas entre o PPGH-UFG e o
doutorado em Ciências Sociais da UNJU, tornando-as ainda mais regulares e permanentes. É
um grande desafio, mas à altura dos tão experientes pesquisadores que se disponibilizam a
serem seus editores.
Como uma linda e perfumada flor, consoante com a paisagem formada por um exuberante
jardim, nasce a revista “Diversidad de las Culturas”. Não por acaso, mas em função do peso
da história que engendrou, surge com a missão de fomentar e aprofundar o debate acadêmico
entre pesquisadores argentinos, brasileiros e de todas as nacionalidades que quiserem
dialogar. Diante de tão nobre iniciativa, apenas nos resta desejar vida longa ao infante
periódico e que seu porvir seja tão resplandecente quanto a história que o gerou.

Prof. Dr. Eugênio Rezende de Carvalho
Diretor da Faculdade de História da UFG
Prof. Dr. Jiani Fernando Langaro
Coordenador do PPGH-UFG
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