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PLANO DE TRABALHO 
 
 

1 – DADOS CADASTRAIS 
 

Tema Prioritário: 2 Desigualdade, globalização e seus efeitos sobre a sociedade 
contemporânea 
Nome do Coordenador: Cristina Yumie Aoki Inoue E- mail:<cris1999@gmail.com> 
PPG do Coordenador: Relações Internacionais - IREL 
Título do Plano: "Governança Global e Antropoceno: perspectivas nacionais e internacionais" 

 

2 – MEMBROS DA EQUIPE (Brasil) 
Nome Programa de Pós-Graduação ORCID 

Cristina Yumie Aoki Inoue 
http://lattes.cnpq.br/5557106844
328206 

PPG- Relações Internacionais orcid.org/0000-0003-3696-252
X 

Antônio Carlos Moraes Lessa 
http://lattes.cnpq.br/7585443845
426041 

PPG- Relações Internacionais 
orcid.org/0000-0001-8593-870
8 

Danielly Silva Ramos Becard 

http://lattes.cnpq.br/6031196870
275067 

PPG- Relações Internacionais 0000-0002-4471-1897 

Ana Flávia Granja e Barros 
http://lattes.cnpq.br/7599253575
479186 

PPG- Relações Internacionais 0000-0002-8804-0378 

Vânia  Carvalho Pinto 
http://lattes.cnpq.br/1450530393
819869 

PPG- Relações Internacionais 0000-0001-8323-5435 

Carina Costa Oliveira 
http://lattes.cnpq.br/9225038806
582901 

PPG Direito 0000-0001-8957-9343 

Gabriela Garcia Batista Lima 
Moraes 

http://lattes.cnpq.br/29705902
40967422 

PPG Direito 0000-0003-1560-4053 

Angélica Saraiva Szucko 
http://lattes.cnpq.br/1715097097
002606 

PPG- Relações Internacionais 
(doutoranda) 

0000-0002-8589-782 

Niels Søendergaard 
http://lattes.cnpq.br/6487226367
169304 

PPG- Relações Internacionais 
(Bolsista PNPD) 

0000-0002-8727-7912 

Alain Boyadjian 
http://lattes.cnpq.br/7303358975
327138 

PPG- Relações Internacionais 
(doutorando) 

0000-0003-4033-805X 

Carlos Henrique Tomé Silva PPG- Relações Internacionais 



http://lattes.cnpq.br/7985209023
958997 

(doutorando) 

 
 
O Professor Eduardo Viola é pesquisador PQ1 do CNPq e o líder do grupo de pesquisa                
CLIM, criado em 2007, e participa ativamente desta rede Earth System Governance desde             
a sua criação, tendo colaborado com os comitês científicos anualmente. A Professora            
Cristina Inoue é PQ2 e também tem participação tradicional na ESG, tendo participado             
como autora líder da redação do novo Scientific Plan, lançado em 2018            
(https://www.earthsystemgovernance.org/news/new-earth-system-governance-science-and
-implementation-plan/) e atualmente é membro do Scientific Steering Committee desta          
rede. Além disso, participa da organização de cursos e eventos, como o winter course a               
ser realizado durante a conferência Mundial em novembro de 2019 e a semi-plenária             
Sul-americana, na mesma ocasião, em Oaxaca, México. A professora Ana Barros é            
bolsista PQ2 e membro da ESG, mais especificamente do Ocean Task Force. Ela é a única                
professora universitária brasileira nesta força-tarefa internacional. No ano de 2018, três           
professores do IREL participaram da Conferência Anual da ESG e já têm artigos             
internacionais submetidos com professores da ESG, bem como uma proposta de livro para             
a Cambridge University Press (com o Prof. Jochen Prantl da ANU), intitulado: “Building             
Capabilities for Earth System Governance”.  
 
As professoras do PPGD Carina Oliveira e Gabriela Lima participam de diversas            
atividades com o PPGRI desde 2014: projetos internacionais, publicações, eventos e aulas,            
conforme consta do cv lattes delas. De acordo com os itens 7.2.2 a 7.2.4 do Edital DPG                 
002/2019, o PPGRI tem trabalhado em efetiva articulação com o PPGD, ambos são nota 6.               
A Professora Carina Oliveira, do PPGD, lidera a execução de dois projetos sobre recursos              
marinhos, um sobre recursos vivos (edital CAPES/DRI de 2013) e outros sobre recursos             
minerais (CAPES COFECUB, edital de 2014). Ela tem diversas publicações com a Profa             
Ana Barros, além de organização e participação em eventos nacionais e internacionais, e             
cursos na UnB, na pós-graduação. Ela é líder do grupo de pesquisa GERN/CNPq, da qual               
a profa. Ana Barros é membro. A Professora Gabriela Lima integra os mesmos projetos e               
desenvolve atividades conjuntas no PPG de Direito da UnB. Destaque para a disciplina no              
PPGD oferecida pela Profa. Carina Oliveira para doutorandos dos dois programas juntos            
no semestre 1/2019, com apoio presencial e de pesquisa da Profa. Ana Barros (Disciplina              
18671: Direito à gestão sustentável dos recursos marinhos). 
 
 
 
 
 
3 – MEMBROS DA EQUIPE (Exterior) 

Nome Instituição ORCID 
Frank Biermann Universidade de Utrecht e 

Earth System Governance 
(Holanda) 

0000-0002-0292-0703 

Agni Kalfagianni Universidade de Utrecht e 
Earth System Governance 
(Holanda) 

0000-0003-3568-8012 

Michele Betsill Colorado State University e 
Earth System Governance 
(EUA) 

0000-0001-7090-904X 



Jochen Prantl Australian National 
University (Austrália) 

0000-0001-8920-447X 

Pierre Mazzega Universidade de 
Toulouse/CNRS, (França) 

Pauline Schnapper  Universidade de Paris 3 
(França) 

 
Currículos breves: 
Frank Biermann 
He is a research professor of Global Sustainability Governance with the Copernicus            
Institute of Sustainable Development, Faculty of Geosciences, Utrecht University, The          
Netherlands. He is the director of the GLOBAL GOALS research programme on the             
steering effects of the Sustainable Development Goals, supported by a prestigious           
European Research Council 'Advanced Grant'; the founder of the Earth System           
Governance research alliance, a global transdisciplinary research network; and the          
editor-in-chief of EARTH SYSTEM GOVERNANCE, the new peer-reviewed journal         
with Elsevier. 
 
Dr. Agni Kalfagianni 
She is Associate Professor of Transnational Sustainability Governance at the Copernicus           
Institute of Sustainable Development. She specializes in the effectiveness, legitimacy, and           
ethical and justice considerations of private and transnational forms of governance in the             
sustainability domain. She is coordinating lead author of the 2018-2028 science plan of             
the Earth System Governance project and co-founder of the international Planetary Justice            
Taskforce. Agni is (co)Editor-in-Chief of the Global Environmental Governance book          
series by Routledge, Associate Editor of the Earth System Governance journal, and            
member of the Editorial Board of International Environmental Agreements: Politics, Law           
and Economics and Agriculture and Human Values journals. Her work has appeared in             
numerous international peer-reviewed journals including Global Environmental Change,        
Journal of Business Ethics, Globalizations, and edited volumes with major university           
presses, such as the MIT Press. 
 
Michele Betsill  
She joined the CSU Political Science faculty in 2000 after receiving her PhD at the               
University of Colorado-Boulder and completing a post-doctoral fellowship at Harvard's          
Kennedy School of Government. She teaches courses in international relations and           
environmental politics. Her research focuses on global environmental governance, with a           
particular emphasis on the role of non-state and sub-national actors in creating new             
mechanisms for steering society towards a more sustainable future. Although most of her             
work has focused on climate change, she has recently become interested in issues of              
natural resource extraction and marine conservation. She was a founding member of the             
Earth System Governance Project, a global social science network of scholars working at             
the interface of governance and global environmental change and is currently an            
Associate Editor for the Earth System Governance Journal. 
 

 

Jochen Prantl 
 



Jochen Prantl is a Senior Research Fellow in the Earth System Governance global research              
alliance and Elected Member of the Global Studies Research Academy at Moscow State             
University. He joined ANU in November 2013. He was Director of the Asia-Pacific             
College of Diplomacy in 2015-16, and Deputy Director (International Engagement) in           
2017-18 for the Coral Bell School of Asia Pacific Affairs. His research focuses on global               
governance, international security, and strategic diplomacy. 

Previously, he held positions in the Department of Politics and International Relations,            
and Nuffield College, University of Oxford, and the Lee Kuan Yew School of Public              
Policy, National University of Singapore. He also served as Acting Director of Oxford’s             
Centre for International Studies. In 2007, Dr Prantl was the inaugural recipient of the Zvi               
Meitar/Vice-Chancellor Oxford University Research Prize in the Social Sciences, and in           
2008, the University's nominee for the AXA Prize for Innovative Research. 

Jochen Prantl held visiting and teaching appointments at Yale University, the German            
Council on Foreign Relations, Waseda University, the S. Rajaratnam School of           
International Studies, and the University of Brasilia. He also served in the Policy Planning              
Unit of the UN Department of Political Affairs and the Delegation of the European              
Commission to the United Nations in New York. Prior to his academic career, he worked               
in financial services with Allianz SE.  

Dr Prantl holds degrees in Political Science (M.A.) from the University of Bonn and              
International Relations (M.A.; D.Phil.) from the University of Oxford. 

 
Pierre Mazzega 

Pierre Mazzega is developing research on the modelling of environmental law, policy            
and governance as complex systems. He has various experiences, in different research            
contexts, on environmental modelling and on nonlinear data analysis and assimilation           
in models, including in the IR Institute and Law Faculty at the University of Brasilia. 

Engineer in geophysics (Strasbourg Univ.), doctor in earth observation from space,           
HDR (accreditation to supervise research - Toulouse Univ., France), he is senior            
scientist at the French National Centre for Scientific Research CNRS in the            
Geosciences Environment Toulouse research unit (GET UMR5563, France). He is          
affiliate researcher at the Strathclyde Centre for Environmental Law & Governance           
(SCELG), University of Strathclyde, Glasgow Scotland UK       
https://www.strath.ac.uk/research/strathclydecentreenvironmentallawgovernance/ 

With frequent travels between empirical observations and theory, he contributes to the            
establishment of dialogues and the construction of methodological bridges between          
often distant scientific cultures (eg approaches from the formal sciences and research            
questions built in the social sciences, and back) in order to address in a new way                
socio-environmental issues of the present, in diverse contexts. 

Pauline Schnapper 

Pauline Schnapper is Professor of British Studies at the Université de la Sorbonne             
Nouvelle (Paris 3) and a member of the Institut Universitaire de France. She has published               
two books, co-edited two others and published numerous articles and chapters on            
contemporary British European and foreign policies. 
 
 
 
4- PERTINÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES NO EXTERIOR 



 
O PPGRI tem como prioridade de seu planejamento estratégico aprofundar a cooperação            
com instituições de excelência no tema, da Europa, Austrália e Estados Unidos. Neste             
sentido, o presente Plano é baseado nos projetos internacionais recentes dos professores do             
PPGRI listados acima, principalmente na rede internacional de pesquisa Earth System           
Governance, sob liderança do Prof Frank Biermann da Universidade de Utrecht, na            
Holanda (item 7.2.3 do Edital DPG 002/2019 - Chamada 1, Print).  
 
O Plano foi baseado na rede internacional Earth System Governance          
(https://www.earthsystemgovernance.org/), que é considerada a melhor rede científica        
para as relações internacionais e questões globais da atualidade. Os conceitos de            
Governança Global e Antropoceno do Plano correspondem perfeitamente às duas novas           
linhas de pesquisa do PPGRI, que foram aprovadas em colegiado no mês de março de               
2019, e serão implementadas ao longo de 2019. As linhas são: “Antropoceno e Políticas              
Planetárias” e “Políticas Públicas e Governo”. Neste sentido, a principal contrapartida da            
ESG é a possibilidade de realização de eventos, cursos e pesquisa internacionais            
conjuntamente, com alguns artigos já em vias de elaboração pelos membros da equipe. 
 
 
As instituições no exterior são ligadas à Rede Earth System Governance, sendo a             
Universidade de Utrecht (Holanda) a nova sede da rede ESG desde 2018. A Colorado              
State University é um centro de pesquisa da Rede ESG e tem acordo com o IREL. A                 
Profa. Cristina Inoue realizou o seu pós-doutorado com este grupo de pesquisa da CSU,              
sob supervisão da profa Michelle Betsil. Neste ano, as professoras ofereceram um curso             
comum para estudantes da graduação da UnB e da CSU, em língua inglesa, sobre questões               
ambientais globais na Amazônia. Estamos planejando uma nova edição para o curso em             
2020 e o intercâmbio de pesquisadores e alunos para 2020. Este fluxo de pessoas é a                
principal contrapartida da CSU. 
 
Os pesquisadores das instituições francesas trabalham com temas mais amplos de           
governança global, como os arranjos institucionais que sustentam a ordem internacional.           
A doutoranda Angélica Szucko está ligada a esta problemática. A Universidade de Paris             
3, Sorbonne Nouvelle, à qual pertence a professora Pauline Schnapper, tem acordo com a              
UnB, registrada sua renovação em janeiro de 2019, sob a referência INT 10641, com              
validade até janeiro de 2024. A Universidade de Paris 3 já recebeu estudantes             
intercambistas do IREL e da FD. Ela está de acordo com o artigo 174 da Portaria                
289/2018 da CAPES. 
 
Os pesquisadores seniores Jochen Prantl e Pierre Mazzega já realizaram atividades           
científicas no IREL e na FD, em 2017 e 2018 respectivamente. Ambos participam das              
atividades da rede ESG, ligadas mais especificamente às questões de governança global e             
políticas planetárias. O Prof. Jochen Prantl será o supervisor da Profa Ana Barros no              
pós-doutorado, sobre diplomacia estratégica, na Australian National       
University/Asia-Pacific College of Diplomacy. Pierre Mazzega da Universidade de         
Toulouse/CNRS/Laboratório GET participa de projetos com o PPGRI e PPGD desde           
2014, tendo várias publicações com membros da equipe. Também já ofereceu curso no             
PPGRI e PPGD, e coorienta a tese de DINTER de Sheyla Moraes (PPGRI/UnB-UFPA),             
que será defendida neste ano. 
 
PROGRAMAS NA UnB 
 
O PPGRI é o único programa de Relações Internacionais com nota 6 no Brasil. O PPGD da UnB                  
também é nota 6. Temos uma longa história de cooperação em função de agendas convergentes               



relativas ao direito internacional público, cooperação internacional, organizações internacionais e          
política externa brasileira. Executamos projetos em conjunto, com destaque para o CAPES DRI             
43/2013 e o CAPES/COFECUB, ambos sobre direito e política internacionais.  
 
O PPGRI tem a maior concentração no Brasil de pesquisadores com bolsa PQ/CNPq que              
trabalham sobre temas globais ambientais. Todos são membros de grupo de pesquisa Sistema             
Internacional no Antropoceno e Mudança Global do Clima, certificado pelo CNPq desde 2010             
(dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1230589533604412). Os outros pesquisadores do PPGRI      
trabalham com temas de globalização e governança afetos aos grandes desafios atuais, incluindo             
política externa brasileira, ascensão chinesa, teoria da complexidade. A Professora Carina Oliveira            
é líder do grupo Grupo de Estudos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade             
(GERN/UnB), também criado em 2010 (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/28506). A professora        
Gabriela Lima da FD é vice-líder do GERN e a Profa. Ana Barros é membro. 
 
 
OBJETIVOS 
Os objetivos correspondem aos objetivos Edital DPG 002/2019 – PRIMEIRA CHAMADA           
CAPES PrInt, principalmente o primeiro objetivo: “Fomentar a construção, implementação e           
consolidação de planos estratégicos de internacionalização, nas áreas do conhecimento priorizadas           
pelo Plano Institucional de Internacionalização da Universidade de Brasília”. A prioridade para o             
PPGRI é o fortalecimento de redes de pesquisa com excelência acadêmica e que estejam              
conectadas com as linhas de pesquisa dos membros da equipe, como é o caso da Rede Earth                 
System Governance. 
 
Outros objetivos mais específicos são:  
1. Fortalecer as redes de pesquisa internacionais para aprimorar a qualidade da produção científica              
dos docentes e discentes do PPGRI e PPGD, incluindo doutorandos e atraindo novos discentes no               
curto prazo, inclusive da Europa, Estados Unidos e Austrália. Neste sentido, a missão técnica tem               
por objetivo central a realização de pesquisa documental nas instalações do National Archives and              
Records Administration - NARA, o arquivo nacional dos Estados Unidos, na cidade de             
Washington-DC, Estados Unidos, entre os dias 03 e 23 de junho de 2019. O objetivo secundário é                 
a construção de rede por meio de contatos pessoais com pesquisadores Norte-Americanos. 
 
2. Promover a internacionalização no PPGRI e PPGD por meio de promoção da pesquisa conjunta               
e a futura participação em eventos científicos para a apresentação dos resultados. As bolsas PVE e                
PDSE, bem como os cursos curtos, correspondem diretamente a este objetivo. 
 
3. Viabilizar e aumentar o intercâmbio de docentes e discentes, tanto da UnB para o exterior e do                  
exterior para a UnB. As bolsas PVE e  PDSE correspondem a este objetivo. 
 
4. Incentivar a realização de cursos e eventos em língua inglesa, com público internacional. 
Os cursos curtos correspondem a este objetivo. 
 
 
5 – RELEVÂNCIA CIENTÍFICA DO PLANO 

 



O Plano tratará das profundas mudanças globais abaixo descritas, que constam na 

nova proposta pedagógica do PPGRI, aprovada no colegiado em março de 2019. 

“Quando criada como disciplina universitária, as Relações Internacionais tiveram sua          

ontologia e epistemologia baseadas nas relações entre Estados soberanos e suas           

relações de poder, preocupadas inicialmente com as condições de possibilidade de           

guerra e paz. Com o passar das décadas, temas de economia e cooperação entraram              

na agenda da competição entre potências, e a agenda de pesquisa foi ampliada para              

temas diversos, como globalização, nova ordem econômica internacional,        

desenvolvimento, direitos humanos, meio ambiente, ONU, multilateralismo, novos        

atores, entre outros. Paradoxalmente, os debates teóricos ao longo do século XX            

tornaram-se mais complexos e menos interdisciplinares. Entretanto, o final da ordem           

de Yalta trouxe novas perspectivas de cooperação concernentes à expansão de fluxos            

de indivíduos, investimentos e informações. Fenômenos como a globalização         

exigiram dos internacionalistas novos instrumentos de análise, tanto da história          

como da economia e administração pública, entre outros. E desafios como a            

globalização, desigualdades, proliferação nuclear, epidemias e a instabilidade        

climática reforçaram a necessidade de análises mais sofisticadas entre as políticas           

domésticas, externas e internacionais. Atualmente, conceitos como “one Planet”, e          

“Earth System Governance” trazem de volta para a agenda de pesquisa os desafios da              

ação coletiva para a construção de soluções globais e efetivas, talvez melhor            

traduzidos por “governança global da sustentabilidade” e Antropoceno. 

O volume, a variedade e a velocidade (3V) das mudanças naturais e sociais             
catapultadas por possibilidades tecnológicas como big data e inteligência artificial          
desafiam a capacidade humana de compreensão dos fenômenos políticos em curso,           
haja vista a produção diária de petabytes de dados. A complexidade social aumentou             
a volatilidade, ambiguidade e incertezas para o futuro próximo. Neste sentido, o            
Antropoceno é o resultado de fenômenos emergentes, fatores interconectados em          
diversos níveis e estruturas dinâmicas. Escapam, progressivamente, das ferramentas         
analíticas tradicionais como hierarquia, fronteiras, linearidade, e até mesmo         
autoridade. 

A governança global pode ser considerada como uma resposta teórica à           
complexidade dos desafios e riscos mencionados acima. Constitui um quadro          
analítico para a reforma de instituições, estruturas e processos, formais e informais,            
conectados a vários níveis e atores (policêntrica). Contudo, governança não é uma            
estrutura construída por meio de decisões coletivas, mas sim de um novo equilíbrio             
de poder ao final da era unipolar (Allison, 2018).” 
 



 
 
Conforme o item 7.2.3 do edital, A Earth System Governance é a mais prestigiosa rede de pesquisa                 
em relações internacionais, com parcerias com as melhores universidades e editoras da área, tais              
como o MIT e Cambridge University Press. O evento anual realizado em Utrecht em 2018 contou                
com a participação de diversos líderes de pesquisa nos temas deste Plano, como especial destaque               
para Oran Young, um dos nomes mais importantes na teoria de regimes das relações              
internacionais. 
 
 
Neste sentido, a relevância científica do Plano está devidamente comprovada na produção            
científica que consta nos respectivos CV Lattes dos membros do Plano. Juntos, o PPGRI e o                
PPGD  tem produção científica de alta relevância para o tema 2 do edital 002 do DGP/2019. 
 
 
 
 RESULTADOS ESPERADOS 
 
Em termos quantitativos, os resultados esperados para 2019 são: o fortalecimento da Rede ESG e               
da rede com os Estados Unidos, pelo menos dois artigos em estrato A, três cursos curtos na UnB,                  
dois eventos com palestrantes internacionais, dois doutorandos bolsistas e a participação de pelo             
menos seis doutorandos em cursos no exterior.  
 
Com as duas bolsas PDSE, espera-se oferecer aos doutorandos a oportunidade de aprofundar as              
suas respectivas pesquisas em centros de excelência sobre temas específicos. Como a agenda de              
pesquisa em Relações Internacionais é muito ampla e complexa (Kavalski, 2016; Queiroz, 2018), a              
UnB não oferece cursos específicos sobre temas de pesquisa relativos à União Europeia e crises               
contemporâneas, por exemplo. O segundo resultado é a capacitação dos doutorandos para            
trabalharem em língua inglesa e melhorarem suas respectivas capacidades de redação científica. 
 
As bolsas PVE têm como objetivo o aprofundamento de pesquisas em curso, relativas à              
governança global e globalização. Ambas serão destinadas à pesquisa e produção científica, bem             
como a um curso curto sobre dados quantitativos na agenda de pesquisa de relações e direito                
internacional, dando continuidade ao minicurso Global environmental issues seen through a           
methodological prism em novembro de 2016 e à disciplina já oferecida no PPGRI em 2/2018,               
intitulada Brazil and BRICS in Global Governance pelos profs Ana Barros e Pierre Mazzega. 
 
A missão de trabalho para os EUA terá por resultado aprofundar a pesquisa que se relaciona com o                  
desenvolvimento de projeto de pesquisa sobre as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, a                
partir da década de 1980, com vistas à redação de um livro. Adicionalmente, o proponente               
realizará contatos visando a constituição de redes de colaboração acadêmica com pesquisadores            
especializados em política externa dos Estados Unidos, notadamente da George Washington           
University e da University of Maryland at College Park. 
 
Os financiamentos de cursos no exterior têm por objetivo oferecer aos melhores estudantes do              
PPGRI e PPGD oportunidades de formação altamente qualificada, bem como de encontro com             
pesquisadores internacionais com vistas à formação de redes próprias. 
 
 
6 – IMPACTOS ESPERADOS 

 
O principal impacto é relativo ao fortalecimento das Redes que facilitarão a produção científica              
altamente qualificada. Como mencionado acima, o principal objetivo é fortalecer a pesquisa            



conjunta, com estratégia de publicação unicamente em língua inglesa em revistas do estrato A da               
plataforma webqualis. Ao aprofundar a sua colaboração com professores membros da ESG, a             
equipe da UnB almeja criar as condições necessárias para viabilizar pesquisa e publicação a nível               
internacional. Um impacto secundário é que os beneficiários do Plano possam atuar como futuros              
multiplicadores dentro da UnB, trazendo seus novos conhecimentos para dentro das salas de aula,              
com o processo de “internacionalização em casa”. 
 
 
7 – ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA MEMBROS DA EQUIPE 

 
 
  



 

Nome: Cristina Yumie Aoki Inoue 
Atividades: Coordenar o Plano PRINT do PPGRI. Participação nas pesquisas relativas ao 
Grupo CLIM e à ESG. Publicação conjunta na obra Building Capabilities for Earth System 
Governance, Cambridge University Press. 
Nome:  Eduardo Viola (pesquisador associado ao IREL. Professor Titular aposentado) 
Participação nas pesquisas relativas ao Grupo CLIM e à ESG. Publicação conjunta na obra 
Building Capabilities for Earth System Governance, Cambridge University Press. 
Nome: Danielly Silva Ramos Becard 
Atividades: Participação nas pesquisas relativas ao Grupo ASIALAC e à ESG. Publicação 
conjunta com membros da equipe. 
Nome: Antônio Carlos Moraes Lessa 
Atividades: Participação nas pesquisas relativas ao Grupo CPBC e à ESG. Publicação conjunta 
com membros da equipe. 
Nome: Ana Flávia Granja e Barros 
Atividades: Participação nas pesquisas relativas ao Grupo CLIM e à ESG. Tema de 
governança dos oceanos e ODS 14. Publicação conjunta na obra Building Capabilities for 
Earth System Governance, Cambridge University Press. Aulas no PPGD com a Profa. Carina 
Oliveira. 
Nome: Vânia Carvalho Pinto 
Atividades: Pesquisa sobre desafios atuais para a Governança. Publicação conjunta com 
membros da equipe. 
Nome: Carina Oliveira 
Atividades: Participação nas pesquisas relativas ao Grupo GERN e à ESG. Tema de 
governança dos oceanos e ODS 14. Publicação conjunta com membros da equipe. Aulas 
conjuntas no PPGD. 
Nome: Gabriela Lima 
Atividades: Participação nas pesquisas relativas ao Grupo GERN e à ESG. Tema de 
governança dos oceanos e ODS 14. 
Nome: Frank Biermann 
Atividades: Pesquisa conjunta no âmbito da ESG, com foco nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) e na governança da geoengenharia. 
Supervisão de eventuais doutorandos da UnB. Participação em mini-curso ou evento na UnB. 
Nome:Agni Kalfagianni 
Atividades: Pesquisa conjunta no âmbito da ESG, com foco nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). Reunião com membros do ESG 
sobre fortalecimento dos centros de pesquisa ESG. Supervisão de eventuais doutorandos da 
UnB. Participação em mini-curso ou evento na UnB 
Nome: Michele Betsill 
Atividades: Pesquisa conjunta no âmbito da ESG, com foco nos processos de governança 
transnacional, política ambiental global na Amazônia e em métodos qualitativos. Supervisão 
de eventuais doutorandos da UnB.Participação em mini-curso ou evento na UnB. 
Nome : Angélica Saraiva Szucko (doutoranda) 
Atividades: Pesquisa doutoral sobre desafios para as relações internacionais com foco no 
BREXIT e a fragilização da União Europeia na governança global. 
Nome: Carlos Henrique Tomé Silva (doutorando) 
Atividades: Participação nas pesquisas relativas ao Grupo CLIM e à ESG. Tema de 
governança dos oceanos e ODS 14. 
Nome: Alain Boyadjian (doutorando) 
Atividades: Participação nas pesquisas relativas ao Grupo CLIM e à ESG. Tema de 
governança dos oceanos e ODS 14. 
Nome: Jochen Prantl (Australian National University) 
Atividades: Pesquisa conjunta no âmbito da ESG e globalização. Publicação conjunta na obra 
Building Capabilities for Earth System Governance, Cambridge University Press. 



Nome: Pierre Mazzega (CNRS/Universidade de Toulouse) 
Atividades: pesquisa conjunta sobre o Brasil na governança global e aulas na pós-graduação. 
Objetivo da pesquisa de publicar em periódicos internacionais altamente qualificados, em 
língua inglesa. Objetivo do curso de discutir métodos quantitativos, dando continuidade ao 
curso oferecido na pós-graduação em língua inglesa no segundo semestre de 2018. 

Nome: Niels Soendergaard (Bolsista PNPD) 
Atividades: Pesquisa conjunta no âmbito da ESG. Tema de governança dos oceanos e ODS 14. 
Publicação conjunta em andamento. 
Nome: Pauline Schnapper (Universidade de Paris 3) 
Atividades: supervisora da Angélica Szucko no PDSE 

 
 
8 – ORÇAMENTO – Bolsas 

 
Modalidade Nº de Cotas PPG Valor Total (R$) 

PDSE- Doutorado 
Sanduíche (curto prazo) 

1 (6 meses)  PPGRI mensalidade (6x 
4.680 Reais) + 
auxílio-instalação 
(4.680 Reais  ) + 
seguro saúde (6 x 
324 Reais) = R$ 
32.760,00 
Estimativa Passagem 
de ida e volta:  
R$ 6.142,00 
 
Total: R$ 40.846,00 

PDSE- Doutorado 
Sanduíche 
Prazo Capes 01/11 a 
30/11 (indicação) 

1 (6 meses) PPGRI mensalidade (6x 4.680 
Reais)+ 
auxílio-instalação 
(4.680 Reais  ) + 
seguro saúde (6 x 324 
Reais) = R$ 32.760,00 
Estimativa Passagem 
de ida e volta:  
R$ 6.142,00 

Total: R$ 40.846,00 

PVE (7 dias) 3  PPGRI Estimativa de diárias: 
R$ 3.500 
Estimativa Passagem 
de ida e volta:  
R$ 6.142,00 
Seg. Saúde R$ 400,00 
Total unitário: R$ 
10.042,00 
Total dos 3 PVE: R$ 
30.126,00 

ESG 2019 Mexico 
Winter School on Earth 
System Governance(6 
dias) 

6  PPGRI e PPGD Estimativa de diárias: 
R$ 6.696 (310 x 3.6 x 
6) +  
Estimativa Passagem 



de ida e volta:  
R$ 6.142,00 
Total unitário: R$ 
12.838 
Total de 6 cursos: R$ 
77.028,00 

Summer School in 
Research and Expertise 
Center for Survey 
Methodology na 
universidade 
Universitat Pompeu 
Fabra (Barcelona, 
Espanha) 

1 PPGD Estimativa de diárias: 
R$ 8.366. 
Estimativa Passagem 
de ida e volta:  
R$ 6.142,00 
Total: R$ 14.500,00 

IPS Winter School (01 a 12 
de julho 2019) IRI 
PUC-Rio.The fifth edition of 
the IPS Winter School will 
be attended by professors 
Michael Shapiro (University 
of Hawaii), Rob Walker 
(University of Victoria and 
PUC-Rio), Debbie Lisle 
(Queen’s University 
Belfast), Jef Huysmans 
(Queen Mary University of 
London), Cristina Rojas 
(Carleton University) and 
Martina Tazzioli (Swansea 
University). 

1 PPGRI Estimativa de diárias: 
R$ 3.600. 
Estimativa Passagem 
de ida e volta:  
R$ 600,00 
Total : R$4.200,00 

Total do Plano R$ 207.746,00 

 

9 – ORÇAMENTO – Missões de trabalho 
 
 Diárias (R$) Auxílio 

deslocamento 
(R$) 

Auxílio seguro 
saúde/viagem 
(R$) 

PP
G 

Total (R$) Professor 
Requerente 

Qtd Valor 

 
Antonio Carlos 
Lessa (professor 
titular e PQ 1) 

7 US$ 370,00 
(Grupo D) 
X R$ 3,80 
X 7 diárias 
= R$ 
10.063,00 

US$ 1604,00 X R$ 3,80 
= R$ 6.095,00 

US$ 90,00 X R$ 3,80 = 
= R$ 342,00 

RI 16.500 

● Valores calculados tendo por base cotação do dólar turismo a R$ 3,80 
 


