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ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O GRUPO DE PESQUISA 

DA CÁTEDRA JOSÉ BONIFÁCIO (2021-2022) 

 

Encontram-se abertas as inscrições para as(os) alunas(os) de pós-

graduação da Universidade de São Paulo (USP) que desejarem integrar o Grupo de 

Pesquisa da Cátedra José Bonifácio (CJB 2021-2022), que, sob a direção do novo 

catedrático, o diplomata e embaixador brasileiro RUBENS RICUPERO, trabalhará com 

o tema “O Bicentenário da Independência no Brasil e na Ibero-América: um balanço (o 

que fizemos) e um programa (o que falta fazer)”. Entre as relevantes funções públicas 

que exerceu, o embaixador RICUPERO ocupou importantes postos diplomáticos 

brasileiros no exterior e foi secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, ONU), ministro da Fazenda e ministro do Meio 

Ambiente e da Amazônia Legal. 

Nos termos do EDITAL, a participação no Grupo de Pesquisa da CJB 2021-

2022 é aberta a alunas(os) de quaisquer dos Programas de Pós-Graduação da USP e, 

em que pesem as atuais dificuldades decorrentes da pandemia de Covid-19, as 

atividades da Cátedra terão seguimento regular ao longo deste ano, com as devidas 

adaptações, a fim de que possam ocorrer até mesmo de forma remota. 

O EDITAL e a FICHA DE INSCRIÇÃO, que deverá ser preenchida por cada 

candidata(o), encontram-se acessíveis através dos seguintes links: 

EDITAL – https://bit.ly/CIBA_EDITAL_2022 

FICHA DE INSCRIÇÃO – https://bit.ly/CIBA_FICHA_DE_INSCRICAO_2022 

A Cátedra José Bonifácio é responsável por intensa e destacada produção 

acadêmica, que contempla inclusive a contribuição de alunas(os) integrantes do Grupo 

de Pesquisa que se forma a cada ano. As(os) interessadas(os) poderão se inteirar do 

trabalho realizado pela Cátedra através do acesso aos livros publicados anualmente 

desde 2014, o mais recente disponibilizado no último mês de dezembro: 

http://www.livrosabertos.edusp.usp.br/edusp/catalog/category/relacoes-internacionais 

Especificamente sobre a presença de RUBENS RICUPERO na direção da 

Cátedra José Bonifácio em 2021 e 2022, o Jornal da USP fez uma matéria bem 

abrangente sobre o novo catedrático e o trabalho que pretende desenvolver na USP: 

https://jornal.usp.br/institucional/embaixador-rubens-ricupero-sera-o-nono-titular-da-

catedra-jose-bonifacio/ 

Informações adicionais sobre o Grupo de Pesquisa e o projeto 

correspondente a 2021 e 2022 poderão ser solicitadas através de e-mail endereçado à 

Cátedra José Bonifácio: cjb.ciba@usp.br 

(CIBA-USP, janeiro de 2022) 
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