
Seleção PIBIC / FAPERJ 

 

 

Projeto: Políticas públicas e o nexus global/local 

 

 

Orientadora: Prof.a Andrea Ribeiro Hoffmann 

 

 

A presente pesquisa explora o nexus global/local na discussão, formulação e 

implementação de políticas públicas nas áreas de saúde e educação, assim os processos 

de cooperação e a difusão de práticas e políticas nessas áreas nos âmbitos multilateral 

global e regional, com foco na América Latina. A pesquisa será realizada a partir de um 

arcabouço analítico que inclui perspectivas teóricas e metodologias de forma 

transdisciplinar, incluindo as literaturas de políticas sociais globais, redes transnacionais, 

comunidades epistêmicas, difusão de normas, política externa como política pública e 

paradiplomacia, destacando o papel dos estados, cidades e municípios nesses processos. 

A pesquisa visa gerar contribuições inovadoras no nível teórico e estudos de caso 

empíricos que enriqueçam o debate sobre políticas públicas sociais, e recomendações 

específicas nas áreas de saúde e educação. 

 

Critérios de elegibilidade (Edital Faperj 06/2022) 

 Estar regularmente matriculado em curso de graduação sediado no estado do Rio 

de Janeiro durante toda a vigência da bolsa [no IRI/PUC-Rio];  

 Estar cursando a partir do terceiro período da graduação no ato da inscrição, 

independentemente de ter ocorrido troca de curso, equivalência ou segunda 

graduação;  

 Ter coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a sete no ato da 

inscrição e mantê-lo durante a vigência da bolsa. Propostas enviadas que não 

cumpram essa exigência serão negadas, não cabendo recurso;  

 Caso o curso seja de regime Acadêmico Seriado, a instituição do bolsista poderá 

elaborar uma declaração contendo uma equivalência ao cálculo de Coeficiente de 

Rendimento;  

 Possuir Currículo Lattes – CNPq cadastrado e atualizado;  

 Não possuir qualquer outra bolsa independente da modalidade, perfil e/ou carga 

horária;  

 Não possuir outra fonte de rendimento, seja público ou privado;  

 Não possuir vínculo empregatício com instituição pública ou privada e dedicar-se às 

atividades acadêmicas e de pesquisa. 

 



Nota 1: O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que 
observados os requisitos dispostos no artigo 3º da Lei nº 11.788/2008.  
Nota 2: Poderá ser concedida bolsa a aluno que esteja em estágio não-obrigatório e 

não remunerado, desde que haja declaração conjunta da instituição de ensino, do 

supervisor do estágio e do orientador da pesquisa, de que a realização do estágio 

não afetará sua dedicação às atividades acadêmicas e de pesquisa. O bolsista deverá 

manter essa declaração em seu poder. O disposto neste subitem se aplica também 

ao bolsista que venha obter estágio não obrigatório durante a vigência da bolsa. 

 

Material para candidatura 

 Carta de Motivação; 

 CV lattes atualizado; 

 Histórico Escolar atualizado (IRI/PUC-Rio); 

 1 trabalho escrito publicado ou trabalho submetido para disciplina do curso de 

graduação. 

 

 

Atividades a serem realizadas 

 Pesquisa, sistematização de dados, elaboração de análises; 

 Elaboração de Relatório de Pesquisa e apresentação no Seminário de Iniciação 

Científica da PUC-Rio. 

 

 

Condições 

 As atividades poderão ser realizadas na PUC-Rio ou de forma remota; 

 Dedicação (não exclusiva) até no máximo 20hs semanais; 

 A vigência da bolsa é de até 12 (doze) meses (contados a partir da data de indicação), 

sendo admitida uma renovação por igual período; 

 Bolsa de Iniciação Científica FAPERJ (valor em 2022: R$525,00). 

 

 

 

 

Enviar o material para candidatura por email para: 

a_ribeiro_hoffmann@puc-rio.br 

até o dia 30/09/2022 

Indicar no Assunto: Candidatura PIBIC Faperj 


