
Convite para pesquisadores visitantes em 2014 e 2015.  

Destinado a pós-doutorado, projetos de capacitação e doutorado sanduíche no Brasil. 

  

PESQUISADORES VISITANTES 2014 e 2015 

Pós-Doutorado 

Doutorado Sanduíche 

 

Economics and Politics Research Group – UnB 
 

             O Economics and Politics Research Group abre vagas para visitantes, nas categorias Pesquisador-visitante 

e Estudante-visitante em 2014 e 2015. Três vagas para pesquisadores e quatro vagas para estudantes. Períodos de 

visita variando de três a doze meses. 

 

Quem pode solicitar? 

             Os Pesquisadores-visitantes devem possuir título de doutorado. Estudantes-visitantes devem estar 

regularmente matriculados em um curso de doutorado. Estudantes de cursos de doutorado no Brasil podem pleitear 

créditos junto a suas universidades (doutorado sanduíche no Brasil). 

 

Como solicitar? 

            O processo de solicitação é simples. Você deve enviar uma carta de intenções indicando quanto tempo 

pretende permanecer como pesquisador e como pretende alocar esse tempo em suas atividades, uma cópia digital 

ou link para seu curriculum vitae e um projeto de 4 páginas indicando o que pretende pesquisar, o que pretende 

produzir, um cronograma e um orçamento com fonte de financiamento, se este for necessário para a pesquisa. Deve 

também fornecer um número de telefone para contato. 

             Prazos: Recomenda-se que solicitações sejam enviadas antes de 90 dias do início da visita. Solicitações 

podem ser enviadas a qualquer momento. Note, porém, que o processo completo de aprovação na universidade só 

ocorre durante os períodos letivos e pode levar até 60 dias. 

 

Bolsas de Estudo 

            Pesquisadores-visitantes terão apoio para pleitear bolsas de pós-doutorado junto a agências de 

financiamento. Essas bolsas são concedidas a pesquisadores residentes no Brasil. Estudantes-visitantes de 

doutorado no Brasil geralmente se enquadram nos critérios de qualificação para bolsas de doutorado-sanduíche no 

país. Pesquisadores estrangeiros terão apoio administrativo da UnB, caso seja necessário firmar convênios 

interinstitucionais para a provisão de apoio financeiro em seus países. 

 

http://econpolrg.com/


Expectativas 

            Espera-se que durante sua estadia os visitantes desenvolvam seu projeto de pesquisa e participem dos 

seminários e demais atividades coletivas do Economics and Politics Research Group e dos grupos de pesquisa dos 

professores a quem estiverem vinculados. Visitantes são fortemente encorajados a utilizar seu período para 

desenvolver amplas revisões de literatura especializada, avançar em suas teses, ou desenvolver estudos 

relacionados à agenda de trabalho dos pesquisadores do EPRG. É desejável que a estadia resulte em um produto 

que possa ser disseminado na comunidade científica. 

 

Áreas recebendo visitantes 

            As áreas recebendo visitantes no período 2014-2015 e seus respectivos professores são: 

Bernardo Mueller –  Economia Política e Instituições, Regulação, Economia Política Positiva – Currículo Lattes 

Denílson Coelho – Política Comparada, Difusão de Políticas Públicas e Comportamento Político – Currículo Lattes 

Lúcio Rennó (UnB) – Política Comparada, Estudos Legislativos e Comportamento Eleitoral – Currículo Lattes 

Marcelo Medeiros (Ipea e UnB) – Desigualdade de renda entre e dentro dos países. Estratificação social, com 

enfoque especial nos ricos – Currículo Lattes 

Mathieu Turgeon (UnB) – Comportamento eleitoral, opinião pública e metodologia experimental nas ciências sociais 

– Currículo Lattes 

Maurício Bugarin (UnB) – Economia do Setor Público, Economia Política Positiva, Economia da Informação e dos 

Incentivos – Currículo Lattes 

  Outras áreas e professores, clique aqui 

 

Sobre o Economics and Politics Research Group 

            O Economics and Politics Research Group é um ponto focal de pesquisa da Universidade de Brasília. É 

formado por mais de 30 pesquisadores de diversas áreas incluindo Ciência Política, Economia, Sociologia e Direito. 

Realiza encontros regulares para debater os resultados de pesquisa de seus participantes e formação de estudantes. 

Tem um programa semanal de seminários e mantém uma série de publicações de pesquisa. 

 

Contato 

            Clique aqui para visitar a página do grupo ou aqui para enviar um e-mail. 
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