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Uma tese, uma dissertação e dois seminários internacionais abordam e debatem, na Universidade, fenômenos relacionados a deslocamentos populacionais. Tese defendida 
na Faculdade de Educação Física (FEF) pelo professor de educação física Ubiratan Silva Alves mostra como o futebol é usado na cooptação de bolivianos que trabalham em 

condições subumanas em confecções na cidade de São Paulo. Outro estudo, desenvolvido por Ednelson Mariano Dota sob orientação do professor José Marcos Pinto da Cunha, 
avalia os impactos sociais da migração na Região Metropolitana de Campinas (RMC). O trabalho foi concebido no Núcleo de Estudos de População (Nepo), que promove, entre 

os dias 26 e 29 de abril, a Semana Daniel Hogan, em homenagem ao professor e demógrafo falecido há um ano. Estão programados dois seminários internacionais: “Mobilidade 
espacial e vulnerabilidade social: desafios teórico-metodológicos e resultados de pesquisa” e “População e espaço na mudança ambiental: cidades, escalas e mudanças 

climáticas”. O evento terá ainda vídeos com entrevistas do professor Hogan sobre as pesquisas que vinha desenvolvendo, uma mostra com alguns itens do acervo pessoal 
doado pela família do docente à Unicamp e o lançamento de dois livros de sua autoria: População e mudança climática e População e ambiente: desafios à sustentabilidade.   
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