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SUSI SCHOLARS

Processo nº 23110.039332/2021-75
A Coordenação de Relações Internacionais - CRInter da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no uso
de suas atribuições legais, à convite do Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, torna
público o presente Edital para a seleção de candidatos docentes da UFPel ao “2022 Summer Studies of the
U.S. Institutes for Scholars”.
1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
1.1. O Summer Studies of the U.S. Institutes for Scholars (SUSI) é um programa acadêmico de
pós-graduação intensivo com viagens de estudo integradas, cujo objetivo é fornecer a professores
universitários estrangeiros a oportunidade de aprofundar sua compreensão da sociedade, cultura, valores e
instituições americanas. O objetivo final do programa é fortalecer os currículos e melhorar a qualidade do
ensino sobre os Estados Unidos em instituições acadêmicas no exterior.
1.2. O SUSI será realizado em várias faculdades, universidades e instituições nos Estados
Unidos ao longo de seis semanas. Cada Instituto inclui residência acadêmica de quatro semanas e até duas
semanas de viagem de estudos integrada. Informações gerais sobre os Institutos estão disponíveis
em http://exchanges.state.gov/susi. 
2. DESCRIÇÕES DOS INSTITUTOS
2.1. O Instituto de Cultura e Valores Americanos (American Culture and Values) fornecerá a
um grupo multinacional de 18 professores universitários estrangeiros experientes e altamente motivados,
além de outros especialistas, uma compreensão mais profunda da sociedade, cultura, valores e instituições
americanas. O Instituto deve analisar os contextos étnicos, raciais, sociais, econômicos, políticos e
religiosos nos quais várias culturas se manifestaram na sociedade dos Estados Unidos, enquanto se
concentra nas maneiras como essas culturas influenciaram os movimentos sociais e a identidade americana
ao longo da história dos Estados Unidos. O programa deve basear-se em uma base disciplinar diversa e,
por si só, fornecer um modelo de como uma universidade estrangeira pode abordar o estudo da cultura e
da sociedade americanas. A Universidade de Montana em Missoula, MT, supervisionará e administrará
este programa; A Universidade de Nova York em Nova York, NY conduzirá e sediará o Instituto.
2.2. O Instituto de Jornalismo e Mídia (Journalism and Media) fornecerá a um grupo
multinacional de 18 instrutores de jornalismo estrangeiros experientes e altamente motivados, além de
outros especialistas relacionados, uma compreensão mais profunda dos papéis que o jornalismo e a mídia
desempenham na sociedade americana. O Instituto examinará o papel dos jornalistas no reconhecimento e
prevenção da desinformação e explorará estratégias para a alfabetização midiática e informacional com
vistas a combater a desinformação. Além disso, o Instituto avaliará as melhores práticas em jornalismo,
discutindo  direitos e responsabilidades da mídia em uma sociedade democrática, incluindo independência
editorial, ética jornalística, restrições legais e jornalismo internacional. Além disso, o Instituto examinará
estratégias pedagógicas para ensinar aos alunos de jornalismo os fundamentos da profissão: pesquisa,
pensamento crítico, reportagem, entrevistas, redação e edição. O programa também destacará o impacto da
tecnologia no jornalismo, incluindo a influência da Internet, a globalização da mídia de notícias e outras
mudanças que estão transformando a profissão. A Universidade de Montana em Missoula, MT,
supervisionará e administrará este programa; A Arizona State University em Tempe, AZ dirigirá e sediará
o Instituto. 



2.3. O Instituto de Pluralismo Religioso dos Estados Unidos (Religious Pluralism in the
United States) fornecerá a um grupo multinacional de até 18 professores universitários estrangeiros
experientes, acadêmicos, pesquisadores e líderes religiosos uma compreensão mais profunda da sociedade
e da cultura americana, do passado e do presente, por meio de uma análise do pluralismo religioso nos
Estados Unidos e sua intersecção com a democracia americana. O programa incluirá um levantamento da
paisagem religiosa dos Estados Unidos, incluindo grupos religiosos; uma exploração da relação histórica e
contemporânea entre a igreja e o estado nos Estados Unidos; um exame das maneiras pelas quais o
pensamento e a prática religiosa se modificaram e foram influenciados pelo desenvolvimento da
democracia de estilo americano; e discussões sobre as interseções de religião e política nos Estados
Unidos em áreas como eleições, política pública e política externa. Os participantes terão a oportunidade
de encontrar líderes comunitários de diferentes religiões que defendem a colaboração e tolerância entre
grupos religiosos. O Instituto de Treinamento e Desenvolvimento (ITD) em Amherst, MA, supervisionará
e administrará este programa; a Universidade de Seattle em Seattle, WA, conduzirá e sediará o Instituto. 
2.4. O Instituto de Economia e Negócios dos EUA (U.S. Economics and Business) fornecerá a
um grupo multinacional de 18 experientes professores universitários estrangeiros, pesquisadores,
especialistas e formuladores de políticas uma compreensão mais profunda dos principais componentes e
estruturas da economia americana. Partindo de uma abordagem multidisciplinar, o programa irá explorar
vários tópicos da socioeconomia; como as instituições financeiras, investidores e empresas interagem para
apoiar o desenvolvimento e o crescimento econômico sustentável; e o aumento do emprego diversificado e
equitativo por meio de regulamentação institucional, estratégias de inclusão social e políticas públicas e
privadas. Em todo o Instituto, os bolsistas participarão de um estudo de caso envolvendo a indústria
pesqueira que examinará a interação das mudanças climáticas, a inovação nos negócios dos EUA, a
regulamentação corporativa, o empreendedorismo e a teoria econômica. Os participantes terão a
oportunidade de aprender sobre as principais instituições e partes interessadas na economia americana e se
encontrar com uma ampla gama de líderes empresariais e proprietários de pequenas empresas, entre
outros. Um simpósio onde os acadêmicos apresentarão suas próprias pesquisas e práticas acadêmicas
permitirá uma discussão robusta e uma troca de diversas perspectivas. O Instituto para Treinamento e
Desenvolvimento (ITD) em Amherst, MA, conduzirá e sediará o Instituto em Boston, MA.
2.5. O Instituto de Política Externa dos EUA (U.S. Foreign Policy) fornecerá a um grupo
multinacional de 18 professores e profissionais estranteiros experientes uma compreensão mais profunda
das novas abordagens da política externa dos Estados Unidos e como a política externa americana é
formulada e implementada. O programa incluirá uma revisão histórica de eventos significativos,
indivíduos e filosofias que moldaram a política externa dos EUA. O Instituto explicará o papel das
principais influências na política externa dos EUA, incluindo os ramos executivo e legislativo do governo,
a mídia, o público dos EUA, grupos de reflexão, organizações não governamentais e instituições
multilaterais. O programa também examinará o cenário atual de formulação de política externa dos EUA e
as tendências recentes que estão moldando a política. A Universidade de Montana em Missoula, MT,
supervisionará e administrará este programa; a Universidade de Delaware conduzirá e sediará o Instituto
em Newark, DE.
2.6. O Instituto de Desenvolvimento da Força de Trabalho (Workforce
Development) fornecerá a um grupo multinacional de 18 professores e profissionais estrangeiros
experientes uma compreensão mais profunda de como as tendências socioeconômicas recentes mudaram o
conceito de trabalho, desenvolvimento da força de trabalho e planos de carreira nos Estados Unidos. O
programa acadêmico incluirá uma discussão completa sobre o papel das instituições educacionais dos
EUA, particularmente faculdades comunitárias, na preparação de americanos com as habilidades
necessárias para ter sucesso em vários setores, incluindo negócios, tecnologia, ciência, artes criativas e
campos emergentes. O Instituto oferecerá oportunidades para que os participantes pesquisem novas ideias,
em conjunto com colegas americanos, para entender melhor a evolução do trabalho, a mudança na
demanda por habilidades e os avanços no desenvolvimento da força de trabalho por meio de reciclagem e
requalificação. A Universidade de Montana em Missoula, MT, conduzirá e sediará este instituto.
3. OUTRAS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO PROGRAMA
3.1. Financiamento do programa: O Departamento de Estado cobrirá todos os custos dos
participantes, incluindo: administração do programa; viagens e transporte terrestre nos Estados Unidos; e
ajuda de custo para livros, cultura, moradia, subsistência, remessa postal e outras despesas imprevistas.



3.2. Acomodação e Provisão de Refeições: Quando possível, cada participante terá um quarto
privativo com banheiro compartilhado durante o período de residência (quatro semanas) no Instituto.
Durante a viagem de estudos (até duas semanas), os participantes provavelmente irão dividir um quarto de
hotel com outro participante do mesmo sexo. Durante a residência, a acomodação normalmente será em
residências de propriedade da faculdade ou universidade. A maioria das refeições será fornecida nas
instalações do campus, embora os participantes possam ter acesso a uma cozinha para preparar algumas
refeições por conta própria. Espera-se contar com a cooperação e a compreensão dos participantes em
relação a essas providências, especialmente no que tange ao compartilhamento de quarto com outro
participante durante a viagem de estudos. Serão tomadas precauções para garantir que quaisquer pedidos
especiais relativos a alimentação, culto diário, habitação e cuidados médicos sejam atendidos. Embora a
instituição anfitriã envide todos os esforços para acomodar todas as necessidades, os participantes devem
estar cientes da natureza rigorosa do Instituto e da expectativa de que o sucesso do Instituto depende de
sua participação plena.
3.3. Providências de viagem: O parceiro de implementação providenciará e pagará as viagens
internacionais e despesas com visto. Todas as viagens dentro dos EUA durante o tempo de permanência no
Instituto também serão cobertas pela instituição anfitriã.
3.4. Benefícios de saúde: Todos os participantes receberão a cobertura do Departamento de
Estado de $ 100.000, com copagamento de $ 25 por consulta médica e copagamento de $ 75 por visita ao
pronto-socorro, durante o programa. Problemas de saúde pré-existentes não estão cobertos. Informações
sobre o programa de benefícios de saúde podem ser encontradas online em usdos.sevencorners.com.
3.5. Requisitos e restrições do programa: Espera-se que todos os participantes participem
integralmente do programa. Os candidatos devem ser informados de que estão se inscrevendo em um
programa intensivo e que haverá pouco tempo para atividades pessoais não relacionadas ao programa. O
Instituto não é um programa de pesquisa. Os participantes devem assistir a todas as palestras e atividades
organizadas e completar as leituras atribuídas. Os familiares e / ou amigos não podem acompanhar os
participantes em qualquer parte do programa. Observe que o currículo do Instituto não abordará
formalmente a metodologia de ensino e os métodos pedagógicos.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. Os candidatos interessados deverão preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO até o dia
17 de dezembro de 2021.
5. DA SELEÇÃO
5.1. A UFPel nomeará até seis (06) candidatos, sendo um (01) por Instituto, ao Consulado Geral
dos Estados Unidos em Porto Alegre, que encaminhará as candidaturas às fases seguintes da seleção, na
Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e, posteriormente, no Departamento de Estado dos Estados
Unidos.
5.2. A análise das inscrições e avaliação dos candidatos será feita por banca constituída por três
(03) membros da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento Interinstitucional (INOVA),
considerando as regras desse edital.
5.3. Com base nas informações prestadas no Formulário de Inscrição, serão atribuídos até
2,5 pontos para cada critério a seguir:

a) Motivação para a participação;
b) Contribuição do(a) candidato(a) ao instituto;
c) Expectativa de impacto do programa;
d) Outros potenciais de aproveitamento do programa.

5.4. Em caso de empate, será selecionado o candidato com maior tempo de vínculo com a
UFPel.
5.5. Os candidatos selecionados responsabilizam-se por disponibilizar ficha de inscrição
completa para a indicação oficial da candidatura ao Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre.
6. DO CRONOGRAMA
6.1. Este Edital segue o seguinte cronograma:

https://forms.gle/iZ33doQUmxorieXi7


INSCRIÇÕES de 06/12/21 a 17/12/21
RESULTADO FINAL a partir de 22/12/21

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Os casos omissos nesse edital serão apreciados pela CRInter.
7.2. Em caso de dúvidas sobre esse edital entrar em contato pelo e-mail
crinter.ufpel@gmail.com. Somente dúvidas sobre questões não contempladas no edital serão respondidas.

Documento assinado eletronicamente por RENATA MORAES BIELEMANN, Coordenadora,
Coordenação de Relações Internacionais, em 06/12/2021, às 17:55, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1526354 e
o código CRC 53E48D9A.
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