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Chamada para seleção de alunos(as) bolsista e voluntários de 

Iniciação Científica no Grupo de Estudos sobre Segurança 

Energética (GESEne), coordenado pelo Prof. Iure Paiva 

 

Da chamada: 

Encontra-se aberta aos discentes do curso de Relações Internacionais 

da UFPB chamada para seleção de 3 (três) alunos(as) que desejem 

participar de pesquisa, na modalidade de Iniciação Científica, em 

projetos coordenados pelo Prof. Iure Paiva, do Departamento de 

Relações Internacionais. Os(as) candidatos(as) devem estar cursando o 

3º periodo em diante. 

O trabalho será desenvolvido no Grupo de Estudos sobre Segurança 

Energética (GESEne), coordenado pelo Prof. Iure Paiva. 

Da pesquisa: 

As pesquisas estão relacionadas à análise dos acordos assinados pelo 

Brasil na área de energia entre os governos Collor e Dilma (1990-2014). 

Objetivo geral: O objetivo geral do projeto é analisar os acordos e atos 

internacionais firmados pelo Brasil com países e organizações 

internacionais visando garantir a segurança energética em nível nacional, 

regional e global. Os acordos a serem analisados são aqueles firmados 

desde o Fenando Collor de Mello até o final do primeiro mandato da 

presidenta Dilma Rousseff. Objetivos específicos: 1. Identificar e analisar 

os interesses e objetivos manifestados nos acordos internacionais 

firmados pelo governo brasileiro em matéria de segurança energética, 

buscando verificar não apenas os desafios e oportunidades inerentes à 

garantia do fornecimento e consumo sustentável de energia, mas 

também outros fins de caráter político, militar, econômico, social, 

ambiental ou tecnológico; 2. Identificar e analisar o conjunto de ações 

previstas nos acordos, bem como o papel atribuído a cada uma das 
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partes envolvidas, de modo a entender os meios estabelecidos e atores 

envolvidos por parte do governo brasileiro e parceiros, visando a 

instrumentalização e execução dos objetivos firmados; 3. Identificar e 

analisar a repercussão internacional das ações adotadas pelo governo 

brasileiro a partir da assinatura dos acordos, procurando examinar em 

que medida representam um vetor de aproximação ou distanciamento 

com alguns países ou grupos de países, visando compor arranjos 

políticos para aumentar o protagonismo do Brasil no cenário 

internacional. 

 

Das vagas/duração: 

1 (uma) vaga para aluno(a) bolsista de iniciação científica, a ser paga no 

âmbito de projeto aprovado na Chamada Universal CNPq - 2016. 

2 (duas) vagas em projeto de pesquisa aprovado no Programa 

Institucional de Voluntários de Iniciação Científica – PIVIC (2017-2018) 

da UFPB. 

Em ambos os casos a duração dos projetos de pesquisa será de um ano, 

especificamente, entre agosto de 2017 e agosto de 2018. 

Da seleção e resultado final: 

A seleção dos interessados se dará mediante envio de carta de 

intenções e entrevista presencial. 

A carta de intenções deve ser enviada para o e-mail 

iurepaiva@hotmail.com até dia 19/08/2017 informando: grau de 

dedicação prevista para o projeto; experiência, habilidades e 

competências que possui e que podem contribuir com o projeto. O(a) 

candidato(a) deverá enviar juntamente com a carta de intenções o 

histórico escolar. 
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A ordem das entrevistas e dos candidatos inscritos deve ser divulgada 

até o dia 21/08/2017, através de e-mail enviado aos inscritos. 

 

As entrevistas serão no dia 22/08/2017, a partir da 14h30, no Ambiente 

76 do CCSA, localizado no mesmo bloco da Biblioteca Setorial do CCSA. 

 

O resultado final decorrerá da média das notas obtidas na carta de 

intenções e da entrevista, sendo aprovados(as) quem obtiver nota igual 

ou superior a 7,0 (sete), e classificados em ordem decrescente. 

 

O(a) primeiro(a) colocado(a) no processo seletivo será contempalado(a) 

com a bolsa e os dois seguintes devem ficar com as vagas do PIVIC-

UFPB. 

 

Caso haja desistência, o(a) candidato(a) imediatamente seguinte será 

convocado para ocupar a vaga com bolsa ou do PIVIC-UFPB, conforme 

o caso em questão. 

 

 

Dos direitos e obrigações do pesquisador: 

 

Os direitos e obrigações gerais do(a) aluno(a) participante de Projeto de 

Iniciação Científica podem ser consultadas no seguinte endereço, 

especialmente os itens 3 e 4: 

 

http://www.propesq.ufpb.br/propesq/contents/downloads/processo-

seletivo-2017-2018/edital022017propesq_cgpaic_retificado.pdf 


