
                                                                                 
 

 

CONVÊNIO PUC-RIO / PRINCETON UNIVERSITY 

GLOBAL SEMINAR IN RIO DE JANEIRO 
 

 
PROGRAMA: 

 
O Brazil LAB | Luso-Afro-Brazilian Studies | da Universidade de Princeton organizará um “Global 
Seminar” que acontecerá entre os dias 17 de junho e 26 de julho de 2019 no Instituto Moreira 
Salles, chamado “Becoming Brazil.” O seminário interdisciplinar se organiza na interface entre as 
ciências sociais e as humanidades, e explorará as múltiplas formas pelas quais o Brasil foi 
representado e (re)criado, tanto nacional quanto internacionalmente, dando atenção especial 
para as maneiras pelas quais sua própria população reformulou e deu sentido às estruturas desse 
país imaginário ao longo do tempo. 
 
O programa é coordenado pelos professores João Biehl e Pedro Meira Monteiro e participarão 
dele 15 estudantes de Princeton, com seminários ministrados em inglês (além de aulas básicas de 
português). Os alunos são de áreas variadas (Literatura, Antropologia, História, Engenharia e 
Computação, entre outras). 
 
Como parte deste projeto, o Brazil LAB está convidando 3 a 4 estudantes brasileiros para participar 
de todas as atividades do programa (incluindo visitas de campo no Rio e excursões a Paraty e São 
Paulo, financiadas por Princeton). A PUC-Rio foi a instituição escolhida para participar do 
programa. 
Os alunos da PUC-Rio que participarem do programa ganhará créditos acadêmicos 
 

REQUISITOS: 
- Estudantes de Graduação; 
- Ser bolsista 100% Pro-Uni ou Filantrópico; 
- Ter cursado 6 semestres no mínimo; 
- Ter nível mínimo de proficiência B1 (CEFR) em inglês.  
 

DA SELEÇÃO: 
· Fase 1: A PUC-Rio fará a pré-seleção de 8 estudantes de graduação. 
· Fase 2: Princeton fará a seleção dos 3-4 alunos, estabelecendo a lista de reserva para cobrir 
possíveis desistências. 
 

INSCRIÇÃO: 
O candidato deverá preencher a ficha de Inscrição e apresentar os documentos na CCCI (8º andar 
do Edifício Pe. Leonel Franca) 
 
PRAZO: Até 15 de Março de 2019. 

http://brazillab.princeton.edu/
https://brazillab.princeton.edu/global-seminar


 Candidaturas com documentação incompleta ou entregue após esta data NÃO poderão ser 
aceitas  

 
DOCUMENTAÇÃO: 

1. Ficha de Inscrição; 
2. Texto de uma página, em português, explicando o interesse em participar do programa e 

o que pensa ganhar com a experiência; 
           3.  Histórico Escolar atualizado; 
           4.  Curriculum Vitae; 
           5.  Uma foto 3x4; 
           6. Documento comprovante do resultado do TOEFL (80 pontos mínimos IBT) ou exame 
equivalente a B1; 
             7. Declaração de bolsa. 
 
ENTREVISTAS: As entrevistas serão agendadas e comunicadas aos candidatos. 
 


