BOLSA ABCP-ALACIP
PARA PARTICIPAR DO

X CONGRESSO DE CIÊNCIA POLÍTICA DA ALACIP
Monterrey (México) 31 de Julho a 3 de Agosto de 2019

OBJETIVOS – Apoiar a apresentação de trabalhos de doutorandos(as) em Ciência Política no X
Congresso da ALACIP, para aprimorar a qualidade de teses em desenvolvimento e fomentar o
intercâmbio entre pesquisadores(as) latino-americanos(as).
BOLSA – A Associação Latino-Americana de Ciência Política (ALACIP) e a Associação Brasileira de
Ciência Política (ABCP) concederão 2 (duas) bolsas que cobrirão passagens aéreas de ida e volta a
Monterrey (México) e recursos equivalentes a U$S 320 para gastos de hospedagem e alimentação. A
bolsa não cobre o custo de inscrição no congresso, que ficará a cargo do(a) candidato(a) e deve ser
feita no seguinte site: https://congresoalacip2019.amecip.com.
REQUISITOS DE CANDIDATOS(AS) – Os (as) candidatos(as) à presente chamada deverão
cumprir os seguintes requisitos:
a) ser sócio(a) adimplente da ABCP no momento de apresentação da documentação;
b) ser sócio/a da ALACIP no momento de apresentação da documentação;
c) ser aluno(a) regular de curso de doutorado em um dos Programas de Pós-Graduação da Área de
Ciência Política e Relações Internacionais (Capes);
d) ter cumprido um mínimo de 2 (dois) anos do curso (entrada igual ou anterior a março de 2017).
FORMA DE CANDIDATURA E DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA – Os(as)
candidatos(as) deverão enviar mensagem por e-mail a abcp@cienciapolitica.org.br, com o assunto
“Bolsa ABCP-ALACIP 2019”, contendo a seguinte documentação:
a)
b)
c)
d)

Currículo Lattes do(a) candidato(a);
Comprovação de matrícula regular no curso de doutorado;
Históricos dos cursos de graduação e pós-graduação;
Carta de intenção do(a) candidato(a), que inclua o título do trabalho e um resumo expandido
do mesmo (com até 1.500 palavras);
e) Comprovante de aceite da proposta de trabalho no X Congresso de Ciência Política da ALACIP;

f) Carta de referência do(a) orientador(a) da tese.
JÚRI – O Júri será designado oportunamente pela ABCP e pela ALACIP. O resultado será divulgado
em 15 de abril de 2019, não cabendo contestação ou recurso.
PRAZOS – Os(as) candidatos(as) deverão enviar a documentação requerida até as 23:59 horas do
dia 22 de março de 2019. Não se aceitarão candidaturas depois deste prazo.
OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR – Os(as) beneficiários(as) se comprometem a:
a) Apresentar orçamentos de, pelo menos, três voos alternativos antes de solicitar o reembolso
da passagem aérea;
b) Participar do X Congresso de Ciência Política da ALACIP e apresentar seu trabalho no dia e
horário designados;
c) Entregar a ambas as associações um breve relato da participação no X Congresso da Alacip;
d) Manter-se associado(a) à ABCP pelo período mínimo de 2 (dois) anos consecutivos depois da
obtenção da bolsa. Em caso de desfiliação ou inadimplência, deverão devolver a totalidade
dos recursos recebidos;
e) Entregar a ambas associações um informe de gastos, incluindo originais e/ou cópias de
cartões de embarque e dos gastos com acomodação e alimentação. Caso contrário, deverão
devolver a totalidade dos recursos recebidos;
f) Mencionar a bolsa recebida na tese de doutorado e em eventual publicação vinculada ao
trabalho apresentado no X Congresso da Alacip.

A participação na presente chamada implica o conhecimento e a concordância com o presente
regulamento.

