
 

 

 
 

 

 

CHAMADA DE INTERESSADOS - DOUTORADO NA ALEMANHA 
 

A Universidade de Santa Cruz do Sul, por meio dos Programas de Pós-Graduação em Direito e em 

Desenvolvimento Regional, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por intermédio do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Política, divulgam a seguinte oportunidade de estudos: doutorado na Alemanha, 

a ser realizado nos anos de 2019, 2020 e 2021, na Julius- Maximilians-Universität Würzburg, no Institut für 

Politikwissenschaft und Soziologie, na cidade de Würzburg. 

O doutorado é parte de um projeto de pesquisa interdisciplinar desenvolvido por pesquisadores 

alemães e colaboradores de diversos países, incluindo o Brasil, intitulado “Kommunale Selbstregelungen im 

Kontext schwacher Staatlichkeit in Antike und Moderne”. O tema central do projeto é o funcionamento das 

comunidades locais, das formas de auto-organização local, no contexto dos debates sobre o Estado fraco 

para atender as demandas sociais. 

São duas vagas. Os(as) doutorandos(as) brasileiros(as), sob orientação do professor Hans- Joachim 

Lauth (Universität Würzburg) e co-orientação dos professores João Pedro Schmidt (Unisc) e Olgário Paulo 

Vogt (Unisc), serão responsáveis pela pesquisa sobre duas organizações comunitárias do Sul do Brasil: a 

Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC e o Sistema de Crédito Cooperativo - SICREDI. 

Os requisitos para concorrer às vagas são as seguintes: 

a) conhecimento adequado da língua alemã (leitura e fala), para poder trabalhar em grupo de pesquisa; 

b) disponibilidade para residir na Alemanha, junto à Universidade de Würzburg, nos anos de 2019 a 2021, 

com seis meses de trabalho de campo em Santa Cruz do Sul; 

c) mestrado em ciências sociais (por exemplo, Ciência Política, Sociologia, Antropologia, Etnologia) ou 

mestrado interdisciplinar que tenha formação em metodologia de pesquisa social; 

d) conhecimentos básicos das teorias do neoinstitucionalismo e métodos de pesquisa social empírica 

quantitativa/qualitativa. 

A bolsa de doutorado, além de cobrir os estudos, paga ao estudante, como ajuda de custo, 1.500 Euros 

líquidos por mês. 

Quanto à moradia, a universidade proporciona moradia estudantil com custo aproximado de 400 Euros 

mensais, que é também o custo de moradias externas para estudantes.  

Observação importante: a confirmação das vagas para o doutorado está na dependência de aprovação 

do projeto de pesquisa por parte dos órgãos competentes na Alemanha. É muito provável que se confirme, 

visto que os trâmites estão em estágio avançado, o que deve ocorrer em novembro de 2018. A divulgação 

da oportunidade neste momento é feita no sentido de viabilizar aos interessados um tempo razoável para os 

preparativos pertinentes, visto que envolve a permanência de três anos no exterior. 

Interessados devem remeter currículo e comprovantes dos requisitos acima para o e-mail 

jpedro@unisc.br, com o título “Interesse em doutorado na Alemanha”. 

 

Santa Cruz do Sul, 21 de maio de 2018.  
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