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NOME DO PROJETO

NOTA

Política externa brasileira, raça e práticas sociais : proposta de uma análise
tridimensional

7,00

Patriarcado decolonial e mulheres migrantes - reflexos contíugos da história
feminina brasileira

4,75

Potências médias e ciberespaço: poder cibernético e poder militar

8,00

Abordagem comparativa entre a cooperação Sul - Sul
para o
Desenvolvimento (CSSD) de países emergentes (Brasil, Índia, China e África
do Sul)

4,63

Trade in services como instrumento para internacionalização de startups
brasileiras de base tecnológica

7,00

O poder das ideiais e a consolidação dos institutos liberais parceiros da Atlas
Network no Brasil: uma análise acerca da ascensão de seus dirigentes no
governo Bolsonaro

8,13

As relações China - Cone Sul a partir da análise da cadeia mercantil da soja

8,25

Entre o Atlântico, portos (in) seguros: tempestades, confluências e lacunas
de proteção em migrações marítimas "clandestinas" internacionais

4,88

A eficácia das políticas nacionais de combate à violência de gênero: um
estudo comparado entre Brasil e México

7,00
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"Necropolitica" migratória? A resposta política estadunidense às migrações
de crianças do Triângulo Norte da América Central para os EUA, na gestão de
Donald Trump (2017-2021)

5,13

Making America Great Again: o trumpismo
estadunidense (2017-2021)

4,24

na política externa

As investidas do Dragão chinês sobre o setor de energia elétrica brasileiro.
Uma análise dos IED chineses que penetram o setor nos últimos 20 anos.

7,75

As veias abertas do CONESUL, o ciberespaço e os Direitos Humanos no século
XXI: a paradiplomacia no discurso de ódio, fakenews, pseudociencia e
negacionismo científico

4,75

Religião e construção da paz: uma análise do papel da religião no pósconflito do Sudão do Sul

7,00

Arqueologia do racismo na tanatopolítica migratória brasileira

7,00

Comissão de Seleção

Florianópolis, 24 de novembro de 2021
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