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Processo seletivo para novos integrantes do Grupo de Estudos em Ásia-Pacífico (052303) 

O Grupo de Estudos em Ásia-Pacífico abre inscrições para seleção de novos integrantes (edital 1) e 

para renovação de participação dos antigos membros do GEAP (edital 2). As linhas de pesquisa 

para a os projetos estão detalhadas a seguir: 

- Linha 1. Ascensão econômica da Ásia, com destaque para a China, e impactos no Sul Global: 

busca-se compreender os motores do desenvolvimento econômico da região, os principais agentes 

(públicos e privados) responsáveis pelas mudanças no regime de acumulação da China, na 

internacionalização de sua economia, bem como seus impactos no Sul Global e, mais 

especificamente, no Brasil. Abordam-se temas como inserção nas cadeias globais de valor, 

comércio por intensidade tecnológica, investimento externo direto e desenvolvimento econômico e 

social. 

- Linha 2. Relações bilaterais e análise de política externa: busca-se examinar os graus de mudança 

em política externa dos países do Sul Global como resultante da crescente influência exercida pela 

China em termos econômicos, estratégicos e/ou diplomáticos. Utilizando-se de modelos de análise 

de política externa, busca-se identificar como a aproximação diplomática de países em 

desenvolvimento com a China é produto da projeção multifacetada deste país. Este alinhamento se 

verifica em âmbitos como: ruptura de relações diplomáticas com Taiwan; votação convergente em 

organizações internacionais; reconhecimento da soberania da China sobre regiões separatistas; 

esfriamento das relações com aliados ocidentais tradicionais; arrefecimento de litígios territoriais 

(no caso do Mar do Sul da China); e discursos oficiais. As motivações possíveis, a serem 

investigadas, são classificadas em três grandes campos: gravitação econômica; cooperação 

estratégico-militar; e soft power. 

- Linha 3. A dimensão do soft power chinês: busca-se compreender a atuação da política externa 

chinesa como extensão da diplomacia pública em áreas como educação, saúde, esportes, cultura, 

meio-ambiente e afins. Também dedica-se a examinar a atuação da China em organizações 

internacionais, seja por meio de adesão e participação em órgãos vigentes ou por meio da criação de 

novos arranjos multilaterais como a Nova Rota da Seda. 
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Edital 1. Novos integrantes 

O Grupo de Estudos em Ásia-Pacífico abre inscrições para seleção de novos integrantes. O processo 

se dará nas seguintes fases: 

1. Submissão de um documento em pdf intitulado “Edital 1 – GEAP – nome do candidato” até o 

dia 20/07/2020 para o email “bruno_hendler@hotmail.com” contendo: 

a) Informações pessoais: nome, número de matrícula, curso de graduação da UFSM; período; 

link para o Currículo Lattes. 

b) Carta de motivação de até uma página que demonstre a vontade do candidato em participar 

do grupo, indicando experiências prévias e possíveis temáticas de pesquisa de Ásia-Pacífico 

que lhe interessem. 

c) Resumo de um projeto de pesquisa, de até duas páginas. O projeto deve conter os seguintes 

elementos: enquadramento em uma das três linhas de pesquisa do GEAP; tema específico de 

interesse; objetivo; hipótese; método; e referências bibliográficas. Lembre-se que se trata 

apenas de um resumo de projeto que tem como objetivo identificar as principais afinidades 

de pesquisa do candidato, sendo passível de alteração e alocação dentro das linhas de 

pesquisa. 

 

2. Entrevista com um ou mais professores da linha de pesquisa escolhida ou alocada pela comissão 

de seleção. 

3. Participação no curso de formação para pesquisadores do GEAP. 
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Edital 2. Processo de renovação de participação para os membros do GEAP. 

1. Submissão de um documento em pdf para o email “bruno_hendler@hotmail.com” 

intitulado “Edital 2 – GEAP – nome do candidato” até o dia 20/07/2020 contendo: 

a) Informações pessoais: nome, número de matrícula, curso de graduação da UFSM; período; 

link para o Currículo Lattes. 

b) Relatório das atividades desenvolvidas até maio de 2020 no âmbito do GEAP, com 

autoavaliação e avaliação das atividades do grupo. Dentro do relatório deve constar um 

resumo do estágio da pesquisa atual. Se desejar, é possível anexar a própria pesquisa em 

andamento. 

c) Proposta de atividades futuras. Indicar desejo de continuar na atual linha de pesquisa ou 

mudar de área. Propor um resumo de um projeto de pesquisa de até duas páginas. O projeto 

deve conter os seguintes elementos: enquadramento em uma das três linhas de pesquisa do 

GEAP; tema específico de interesse; objetivo; hipótese; método; e referências bibliográficas. 

Lembre-se que se trata apenas de um resumo de projeto que tem como objetivo identificar as 

principais afinidades de pesquisa do candidato, sendo passível de alteração e alocação dentro 

das linhas de pesquisa do GEAP. 

 

2. Entrevista com um ou mais professores da linha de pesquisa escolhida ou alocada pela comissão 

de seleção. 

3. Participação no curso de formação para pesquisadores do GEAP. 

 

 

 

Santa Maria, 22 de junho de 2020. 

 

 

_____________________________ 

Bruno Hendler 

Professor Adjunto do Departamento de Economia e Relações Internacionais  

Coordenador do Grupo de Pesquisa em Ásia-Pacífico 

(UFSM) 


