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EDITAL CIBA  
 
 
 
 
REF: CJB2018 001, de 19.04.2018 
 
 

19/04/2018 a 04/05/2018 
 
 
Abertura de inscrições para participação de alunos 
dos programas de pós-graduação da Universidade 
de São Paulo em grupo de pesquisa vinculado à 
Cátedra José Bonifácio. 

 
 
1. DO PROGRAMA DE PESQUISA: 
 
 

1.1. O CENTRO IBERO-AMERICANO (CIBA), Núcleo de Apoio à Pesquisa 
integrado à Pró-Reitoria de Pesquisa e ao Instituto de Relações Internacionais da 
Universidade de São Paulo (USP), torna público aos alunos matriculados em 
programas de pós-graduação da USP que estarão abertas, de 19.04.2018 a 
04.05.2018, as inscrições para participação em grupo de pesquisa vinculado à 
Cátedra José Bonifácio (CJB), programa de apoio à pesquisa voltado à geração e 
disseminação de conhecimento sobre a Ibero-América, que, em 2018, sob a 
coordenação da cientista política LAURA CHINCHILLA MIRANDA – ex-presidente 
da República de Costa Rica (2010 - 2014) e ex-presidente da Comunidade de 
Estados Latino-Americanos e Caribenhos - CELAC (2014) –, desenvolverá programa 
de pesquisa relacionado ao tema: “Cidadania, Liderança e Democracia na 
América Latina / Ciudadanía, Liderazgo y Democracia en América Latina”. 

1.2. Ao definir o tema do programa de estudos que norteará as atividades da 
Cátedra José Bonifácio em 2018, a catedrática Laura Chinchilla objetiva promover 
uma reflexão sobre os principais desafios e dilemas enfrentados pela democracia na 
América Latina, com ênfase especial na construção da cidadania e na promoção da 
liderança comprometida com os valores e princípios da democracia. 

1.3. O programa de estudos terá os seguintes objetivos específicos: a) 
caracterização dos principais dilemas enfrentados pela democracia e pela liderança 
política na América Latina; b) análise do exercício da cidadania na América Latina; c) 
identificação das modalidades de liderança e políticas públicas que contribuam para 
o fortalecimento da ação cidadã e para maior legitimidade do poder público perante 
a comunidade. 
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2. DAS VAGAS 

 
2.1. Serão disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas para participação de alunos 

dos programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo no grupo de 
pesquisadores vinculados à Cátedra José Bonifácio no ano de 2018. 

2.2. A Cátedra José Bonifácio não se encontra obrigada, pelo presente edital, a 
preencher todas as vagas disponibilizadas. 

 
 
3. DAS ATIVIDADES: 

 
3.1. A participação dos pesquisadores nesse programa de estudos 

correspondente ao ano de 2018 implicará nos compromissos aqui enunciados. 
3.1.1. Comparecimento às conferências e atividades públicas que serão 

realizadas com a catedrática Laura Chinchilla nos campi da Universidade de São 
Paulo no período compreendido entre maio de 2018 e março de 2019. 

3.1.2. Comparecimento aos seminários mensais do grupo de pesquisa que, 
sob a orientação da catedrática Laura Chinchilla e apoio da coordenação da Cátedra 
José Bonifácio, serão realizados para discussão do tema do programa durante todo 
o período de atividade do programa da Cátedra para 2018. 

3.1.3. Comparecimento obrigatório na primeira reunião do grupo de 
pesquisa, agendada para o dia 09.05.2018, quarta-feira, às 09h00, no Instituto de 
Estudos Avançados (IEA/USP), rua da Praça do Relógio, 109, Cidade 
Universitária. 

3.2. Os integrantes do grupo de pesquisa que desejarem poderão submeter um 
artigo acadêmico para publicação no sexto livro da Coletânea da Cátedra José 
Bonifácio, que será igualmente coordenada pela catedrática titular e versará sobre o 
tema do programa. As especificações editoriais e os prazos referentes às etapas de 
elaboração dos artigos serão divulgados por ocasião do primeiro encontro do 
grupo de pesquisa, que ocorrerá no dia 09.05.2018. 

 
 

4. DAS INSCRIÇÕES: 
 

4.1. O período de inscrições inicia-se no dia 19 de abril de 2018 às 00h00m e 
termina no dia 07 de maio de 2018 às 23h59m. 

4.2. São requisitos para elegibilidade: 
4.2.1. Ser aluno vinculado a Programa de Pós-Graduação da Universidade 

de São Paulo; 
4.2.2. Ter disponibilidade para participação das reuniões do grupo de 

pesquisa da Cátedra José Bonifácio 2018; 
4.2.3. Desenvolver atividade de pesquisa em assunto conexo com o tema 

estabelecido para a Cátedra José Bonifácio 2018. 
4.3. As inscrições deverão ser efetuadas por intermédio do e-mail 

cjb.ciba@usp.br, devendo cada interessado anexar os seguintes documentos: 
4.3.1. Ficha de Inscrição (anexa ao final do Edital);  

mailto:cjb.ciba@usp.br
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4.3.2. Breve curriculum vitae; e 
4.3.3. Carta de motivação, justificando o interesse em participar do grupo de 

pesquisa da Cátedra José Bonifácio 2018. 
4.4. Todos os documentos deverão ser enviados em formato PDF e 

identificados conforme o seguinte exemplo: josebonifacio-ficha, josebonifacio-
curriculum, josebonifacio-carta). 

4.5. Os supracitados documentos deverão ser enviados para o e-mail 
(cjb.ciba@usp.br) até a data e o horário estipulados na cláusula 4.1 deste Edital. 

 
 

5. DO RESULTADO FINAL 
 
5.1. O resultado final do processo seletivo será divulgado na segunda-feira-

feira 07 de maio de 2018. 
 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
6.1. Não caberá recurso quanto ao resultado final do processo seletivo.  
6.2. O Centro Ibero-Americano da USP e/ou a Cátedra José Bonifácio da USP 

não fornecem bolsas ou qualquer forma de auxílio financeiro para a participação e 
atuação de pesquisadores e docentes nas atividades do programa do grupo de 
pesquisa deste Edital. 

6.3. Informações adicionais sobre o grupo de pesquisa e o projeto a ser 
desenvolvido em 2018 poderão ser obtidas através do e-mail cjb.ciba@usp.br.  

6.4. O não-comparecimento ao primeiro encontro do grupo de pesquisadores, 
previsto para o dia 09.05.2018, segunda-feira, às 09h00, resultará na automática 
eliminação do candidato. 
 

 
São Paulo, 19 de abril de 2018. 

 
 
 
 
 

PEDRO BOHOMOLETZ DE ABREU DALLARI 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Coordenador do NAP Centro Ibero-Americano 
Professor Titular do Instituto de Relações Internacionais 
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CÁTEDRA JOSÉ BONIFÁCIO – 2018 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

DADOS PESSOAIS 

Nome Completo  

Local e Data de 

Nascimento  
Documento de Identidade 

(tipo e número) 
 

Endereço Residencial  

E-mail  

Telefone de Contato  

DADOS ACADÊMICOS 

Nº USP  Semestre/Ano 

de Ingresso  

 Previsão de 

Término 

 

Formação Acadêmica 

(Área e Instituição de 

Origem – Graduação) 

 

Programa de Pós-

Graduação 

 



 

5 
 

Nível – Área de 

Conhecimento 

 

Título do Projeto de 

Pesquisa 

 

Orientador  

Local/Data: 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 


