EDITAL DE SELEÇÃO NERINT 20 ANOS (2019/01)
SELEÇÃO DE PESQUISADORES ASSISTENTES – INICIAÇÃO CIENTÍFICA
O Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais (NERINT), vinculado ao Centro
de Estudos Internacionais sobre Governo (CEGOV) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), torna público a abertura de inscrições para o processo seletivo para compor o rol de
Pesquisadores(as) Assistentes na função de Bolsista de Iniciação Científica (BIC), conforme segue:
I.
VAGAS
O número total de vagas é 3 (três), não havendo compromisso por parte do NERINT com o
preenchimento total das vagas.
II.
DO VÍNCULO E ATRIBUIÇÕES
A vinculação ao NERINT se dará, inicialmente, sob o enquadramento de Bolsista de Iniciação
Científica voluntário, com possibilidade ou não de progressão para o regime de Bolsista de
Iniciação Científica remunerado.
Os alunos selecionados deverão desenvolver pesquisa em uma das três linhas de pesquisa do
NERINT (ANEXO I). As pesquisas desenvolvidas deverão ser apresentadas no Salão de Iniciação
Científica (SIC) da UFRGS.
III. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
- Ser aluno regularmente matriculado do curso de graduação em Relações Internacionais da
UFRGS, preferencialmente a partir do 3° semestre;
- Disponibilidade de um turno por semana (4 horas) para trabalho presencial no escritório do
NERINT localizado no Campus do Vale;
- Disponibilidade de comparecer nas reuniões do NERINT realizadas na Faculdade de Ciências
Econômicas (Campus Centro) e no Campus do Vale;
- Habilidade de elaboração de fichamentos bibliográficos e de redação científica;
- Habilidade no manejo de ferramentas do pacote Office.
IV. REQUISITOS DESEJÁVEIS
- Habilidade no manejo de ferramentas do pacote Adobe (Adobe InDesign; Adobe Photoshop;

Adobe Illustrator);
- Habilidade no manejo de ferramentas de edição de site do Wordpress;
- Experiência prévia em organização de eventos e seminários acadêmicos.
V. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
1.
Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação;
2.
Carta de Apresentação e Motivação (de 1 a 2 páginas), assinada com nome completo,
número de matrícula UFRGS, e-mail e CPF. Deverá constar atividades correntes e linha
preferencial de pesquisa.
OBSERVAÇÕES
1.
Apenas serão recebidas inscrições com a documentação completa descrita no item V.
2.
As inscrições se darão através do email nerint@ufrgs.br. Os documentos devem ser
anexados em formato PDF.
3.
Os arquivos devem ser nomeados conforme os exemplos abaixo:
HISTÓRICO (NOME DO CANDIDATO)
CARTA (NOME DO CANDIDATO)
4.
Será enviado e-mail confirmando o recebimento da inscrição.
VI. EXAME DE SELEÇÃO
O exame de seleção consistirá na análise do Histórico Escolar e da Carta de Apresentação e
Motivação, além de entrevista a ser realizada conforme o cronograma deste Edital.
VII. CALENDÁRIO DO EXAME DE SELEÇÃO
Período de inscrições

De 25 de março de 2019 a 5 de abril
de 2019.

Realização das entrevistas

A partir de 8 de abril de 2019.

Divulgação do resultado (no site ufrgs.br/nerint)

Até o dia 25 de abril de 2019.

VIII. VIGÊNCIA DO EDITAL
O prazo de vigência deste Edital é da data de sua publicação até o encerramento dos trabalhos de
seleção em 25 de abril de 2019.
Porto Alegre, 25 de março de 2019.
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ANEXO I
LINHAS DE PESQUISA DO NERINT

1. Grande Estratégia do Brasil para o Século XXI
A proposta desta linha de pesquisa é promover o debate sobre uma Grande Estratégia para o Brasil.
O objetivo é conjugar esforços em diversas esferas da sociedade para garantir a soberania, a
segurança e o desenvolvimento nacional e conceder maior autonomia de ação frente ao Sistema
Internacional. Deste modo, serão analisados temas chave para a inserção estratégica brasileira: A
Política Externa e de Defesa do Brasil; o Entorno Estratégico Sul-Americano; e as Relações de
Cooperação Sul-Sul.
2. Relações Internacionais do Continente Asiático
Aborda as principais dinâmicas de política e segurança internacional vigentes no continente
asiático, enfatizando as balanças de poder regionais, a interação entre diferentes áreas da Ásia, bem
como o papel do continente no tabuleiro geopolítico global e na interação entre as grandes
potências. Especificamente, busca-se analisar o continente asiático através do estudo de quatro
regiões: Oriente Médio e Ásia Central; o subcontinente Indiano e o Oceano Índico; a Rússia e seu
entorno; a Ásia Oriental e o Pacífico.
Subtema: Revoluções Afro-Asiáticas.
3. Hegemonias, Crise e Transformação
Estudo teórico, histórico e estratégico do Sistema Mundo, com foco na compreensão da alternância
entre ciclos hegemônicos e de crises. Análise desse processo como elemento de transformação do
próprio sistema, com especial ênfase ao período pós-Guerra Fria. Também busca identificar
possíveis situações de ruptura do Sistema Mundo e o crescente papel do Brasil dentro dele.

