
 
  

 
 

 

 

 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA CAPÍTULOS DE LIVRO 
A Iniciativa Cinturão e Rota: Percepções do Brasil e da China 

 
 
 
Desde 2009, a República Popular da China tem sido o principal parceiro comercial do Brasil, e, 
durante a última década, tornou-se também um de seus maiores investidores. Considerando que o 
Brasil é o maior Estado da América Latina, ele também pode ser percebido como um ponto focal na 
região e, portanto, ter um papel importante no fortalecimento das relações da região com a China. 
 
Compreender a política externa chinesa é essencial para uma relação sino-brasileira saudável e 
próspera. Tendo em vista que a Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative – BRI) é, 
possivelmente, a estratégia internacional mais relevante do país asiático, bem como que a Declaração 
Especial de Santiago, lançada no contexto da II Reunião Ministerial do Fórum China-CELAC, 
afirmava que “os países da América Latina e do Caribe são parte da extensão natural da Rota da Seda 
Marítima e participantes indispensáveis na cooperação internacional da Iniciativa Cinturão e Rota”, 
tanto o Brasil quanto a China poderiam intensificar sua “parceria estratégia global” no contexto da 
BRI. 
 
De acordo com as diretrizes oficiais da iniciativa, ela possui cinco prioridades na cooperação: 
coordenação de políticas, conectividade, comércio sem barreiras, integração financeira e intercâmbio 
cultural. Apesar de o Brasil ainda não estar oficialmente incluído como participante da BRI, os 
investimentos e as companhias chineses estão crescentemente presentes no país, motivo pelo qual um 
estudo sobre a BRI e a associação sino-brasileira é inevitável e extremamente pertinente. 
 
Reconhecendo a falta de discussões profundas sobre as questões supracitadas no Brasil, o Núcleo de 
Estudos Brasil-China da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro (FGV 
Direito Rio) lançará um livro, intitulado “A Iniciativa Cinturão e Rota: Percepções do Brasil e da 
China”. O livro consistirá em artigos escritos por acadêmicos renomados dos dois países e terá o 
objetivo de preencher o vácuo de informações consistentes sobre a iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 
 
Título Preliminar do Livro: “A Iniciativa Cinturão e Rota: Percepções do Brasil e da China”. 
 
Organizador: Núcleo de Estudos Brasil-China da FGV Direito Rio. 
 
Coordenador: Evandro M. de Carvalho. 
 
Layout 
−  Margens: 2,5 cm à esquerda, 3 cm à direita, 2,5 cm em cima e embaixo; 
−  Espaçamento: 1.5 para o texto principal, simples para citações que ultrapassem três linhas no corpo 
do texto; 
−  Fonte: Times New Roman (favor usar a mesma para todo o texto); 
−  Tamanho da Fonte: 12 para o texto principal, 10 para citações que ultrapassem três linhas no corpo 
do texto; 
− O artigo deve conter entre 6.000 e 10.000 palavras (sem espaços e sem incluir as referências). 
 
Prazo para Submissão de Proposta de Capítulo: 15 de janeiro de 2021. 
Prazo para Submissão do Texto Final: 2 de abril de 2021. 
 
A Proposta de Capítulo Deverá Conter: 
– Título e subtítulo provisórios; 
– Nome do(a) autor(a); 
– Mini-bio (100-150 palavras) do(a) autor(a); 
– Resumo (300-350 palavras); 
– Palavras-chave (4-6). 
 
Favor enviar Proposta de Capítulo acompanhada de Currículo Simples (uma página) para: 
– Evandro M. de Carvalho: evandro.carvalho@fgv.br; 
– Daniel Veras: daniel.veras@fgv.br; e 
– Pedro Steenhagen: pedro.steenhagen@fgv.br. 
 
Observação: serão permitidos apenas dois autores por capítulo. 


