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EDITAL ARII 08/2022 
 BOLSA CET - «BRAZILIAN STUDIES» – 2º SEMESTRE/2022 

  
Estão abertas as inscrições para seleção de estudante de graduação da PUC-SP para participar 
do programa Brazilian Studies - 2º semestre/2022, realizado pelo Depto. de Economia da PUC-
SP, com bolsa concedida pelo CET Academic Programs (EUA), conforme condições e requisitos 
abaixo. 
  

1. Apresentação 

O programa Brazilian Studies é um curso de extensão composto por módulos ministrados em 
língua inglesa, destinado a estudantes (estrangeiros/as e brasileiros/as) interessados/as em 
conhecer e aprofundar seus conhecimentos sobre questões sociais e políticas do cenário 
brasileiro.  

 

2. Módulo 

Brazilian Politics and Society (45 horas):  09/08 a 22/11/2022 (aulas às 3as feiras, das 16h às 
19h), campus Monte Alegre (Anexo I – Conteúdo Programático). 

 

3. Benefício da bolsa 

Isenção do pagamento da semestralidade do módulo Brazilian Politics and Society, integrante 
do curso de extensão Brazilian Studies  – 2º semestre/2022. 

 

4. Quantidade de bolsas 

1 (uma)  

 

5. Requisitos 

a. Estar, no momento da inscrição (2º sem/2022), regularmente matriculado na PUC-SP, a 
partir do 4º período (inclusive) de curso de graduação da PUC-SP; 

b. Apresentar bom rendimento acadêmico (com média geral simples igual ou superior a 
7,5); 

c. Possuir domínio da língua inglesa; 

d. Preferencialmente: Possuir bolsa de estudos de caráter filantrópico. 

 

6. Documentos necessários para inscrição 

a. Ficha de inscrição preenchida e assinada, com uma foto 3x4; 

b. Carta de motivação, de até 2 páginas, em inglês, apresentando as razões de candidatura 
ao programa Brazilian Studies – 2º semestre/2022; 
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c. Boletim de avaliações emitido pelo Portal Acadêmico, com notas obtidas até o 1º 
semestre/2022; 

d. Curriculum vitae (em português ou inglês); 

e. Comprovante de domínio da língua inglesa (ex.: certificados emitidos por centro de 
idiomas, certificados oficiais ou documento emitido por professor de língua inglesa, 
indicando o nível do candidato); 

f. Comprovante de matrícula acadêmica referente ao 2º semestre/2022. 

 

7. Processo de seleção 

a. Análise dos documentos listados no item 6; 

b. Entrevista, em inglês e em português (com representantes do programa Brazilian Studies 
e/ou da ARII). A entrevista poderá ser realizada presencialmente ou em formato remoto 
(via Teams), conforme indicação do/a candidato/a na ficha de inscrição. 

  

8. Critérios de seleção 

A seleção dos/as candidatos/as levará em conta a análise da documentação apresentada, 
domínio da língua, motivação e a contribuição que o programa trará para sua área de 
atuação. 

 
 

9. Calendário 

ETAPA PERÍODO 

Envio dos documentos à ARII (e-mail dci-arii@pucsp.br) 
Até 05/08/2022 (6ª feira), 

horário limite: 16:00 
(horário de Brasília) 

Entrevistas (horário a ser agendado com cada candidato/a) 08/08/2022 (2ª feira) – manhã 

Resultado da seleção (por e-mail) 08/08/2022 (2ª feira) – tarde  

Confirmação da participação  
09/08/2022 (3ª feira),  
horário limite: 10:00   
(horário de Brasília) 

  
 

10. Envio dos documentos 

Os documentos de inscrição deverão ser enviados conforme instruções abaixo: 

 Enviar para o endereço eletrônico: dci-arii@pucsp.br. 

 Em “Assunto”/”Subject”, digitar “Inscrição Brazilian Studies 2022/2– Nome do 
candidato”.  

mailto:ariipuc@pucsp.br
mailto:dci-arii@pucsp.br
http://www.pucsp.br/arii
mailto:dci-arii@pucsp.br
mailto:dci-arii@pucsp.br


Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Reitoria | Rectory 

Assessoria de Relações Internacionais e Institucionais 
Office of International and Institutional Affairs 

 

 

 

 

 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)  |  Pontifical Catholic University of São Paulo 

Assessoria de Relações Internacionais e Institucionais  |  Office of Institutional and International Affairs 

Rua Monte Alegre, 984, Edifício Cardeal Mota, sala P-67 [1º andar] – Perdizes – São Paulo/SP – CEP 05014-901 

Tel.: +55 11 3670-8011  |  Fax: +55 11 3670-8549 

ariipuc@pucsp.br  |  dci-arii@pucsp.br 

www.pucsp.br/arii 

 

 Anexar arquivo PDF único (até 5 MB), colorido, com os documentos na ordem indicada 
no item 6).   

 A ARII verificará os documentos de cada candidato/a e, até o dia útil posterior ao 
recebimento da candidatura por e-mail, enviará resposta confirmando ou não a 
inscrição no processo de seleção. Estarão habilitados/as a esse processo apenas 
candidatos/as que contemplarem o item 5 e apresentarem todos os documentos 
indicados no item 6. Caso o/a candidato/a não receba e-mail de resposta no dia útil 
posterior ao envio dos documentos, deverá contactar a ARII por e-mail (dci-
arii@pucsp.br) ou telefone (11-3670.8011), dentro do prazo limite de inscrição. 

 
11.  Observação 

a.  Os/As estudantes provenientes de IES norte-americanas que participam do Brazilian 
Studies no âmbito de acordo com o CET Academic Programs realizarão, na primeira 
semana de outubro (datas sujeitas à confirmação), um “Travelling Seminar” para 
desenvolvimento de atividades complementares. A bolsa do presente Edital não 
contempla a participação no “Travelling Seminar” ao/à estudante da PUC-SP, a quem 
poderão ser designadas outras atividades. 

b.  Em caso de aumento do número de bolsas por liberalidade do CET Academic Programs, 
os/as candidatos/as serão convocados/as segundo sua classificação no presente processo 
de seleção.  

c.  O certificado de participação no curso poderá ser considerado para fins de comprovação 
de “atividades complementares”, desde que em consonância com o projeto pedagógico 
do curso de Graduação da PUC-SP e aprovado pela Coordenação do respectivo curso. 

d.  O/A candidato/a autoriza o tratamento de seus dados pessoais pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, mantida pela Fundação São Paulo, para fins da 
realização deste Processo Seletivo “Edital Bolsa CET – Brazilian Studies – 2º 
semestre/2022”, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018). 

 

  
São Paulo, 28 de julho de 2022. 

 
 
 

Profa. Dra. Natália Maria Félix de Souza 
Assessora da Assessoria de Relações Internacionais e Institucionais 
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ANEXO I 

CURSO “BRAZILIAN POLITICS” 

Módulo: Brazilian Politics and Society 

 

Conteúdo programático* 

 Background – Oligarchic State – Definition, Behavior and Crisis  

 Brazilian Political and Social Thoughts  

 Democracy: Coalitions and legislative behavior in Brazil 

 Populism and Corporatism 

 Revolution Historical Significance of 1930 - new arrangement of power 

 1945-1964: democracy with limited participation 

 Debate: Democracy in Brazil // historical significance of the 1964 Coup 

 Institutional Acts // preservation of Congress: controversy over attempts to maintain 

legitimacy in military period 

 Top political openness and the amnesty law in 1979: changes and continuities policies 

 Multiparty system 

 Visit to Memorial da Resistência 

 Developmental State 

 Brazil foreign policy and international relations 

 Globalization and austerity politics in Latin America 

 Public Administration 

 Perspectives: Political Awareness and manifestations: a changing country? 

 
*Sujeito à alteração. 
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