
Seleção PIBIC / FAPERJ

Projeto: Acordos de facilitação e proteção de investimentos: uma análise comparada
entre os países BRICS, África e América Latina

Orientadora: Profa. Ana Garcia

Resumo: Tendo em vista a ampliação da atuação de multinacionais e instituições financeiras dos

países BRICS em outros países e regiões do Sul Global, a presente pesquisa objetiva fazer um

levantamento de dados sobre os acordos de proteção de investimento dos BRICS em duas regiões:

África e América Latina. Forneceremos uma leitura dos Tratados Bilaterais de Investimentos (TBI) a

partir da economia política. A pesquisa busca identificar em que medida os BRICS reproduzem o

modelo tradicional de proteção ao investidor, especialmente promovido pelos EUA e de países

europeus na década de 1990, ou se esses países inovam com modelos alternativos, como o caso

brasileiro. Os resultados da pesquisa serão apresentados na forma de texto, tabelas, gráficos e mapas.

Palavras-chave: Tratados Bilaterais de Investimento; BRICS; Sul Global

Para atuar no projeto a/o bolsista deve:

- Estar cursando graduação em Relações Internacionais, Direito ou Economia;

- Ter habilidades de leitura em inglês e/ou espanhol; ter habilidades em Excel.

- Ter disponibilidade para desenvolver atividades, quando necessário, no BRICS Policy Center,

localizado na rua das Laranjeiras 307;

- Desempenhar atividades de pesquisa com responsabilidade, autonomia e compromisso com

prazos e horários;

- Carga horária total de acordo com normas da FAPERJ.



Exigências FAPERJ

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

durante toda a vigência da bolsa;

- 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.

Processo Seletivo:

O processo seletivo consistirá de duas etapas:

- 1ª: Análise de currículo e carta de intenções;

- 2ª: Entrevista.

O currículo e a carta devem ser enviados diretamente para a prof. Ana Garcia até 15 de outubro. Os

candidatos selecionados serão entrevistados até 31 de outubro.

Indicar no Assunto: Candidatura PIBIC Faperj

Contato e mais informações: anasaggioro@puc-rio.br


