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Project title (Portuguese and English)
Criação do serviço de direito do gás natural brasileiro e Paulista
Setting up of the Brazilian and Paulista Natural Gas Law Service
Research theme area (Portuguese and English)
Análise da legislação em matéria de gás natural/comunicação com o público em geral
Analysis of natural gas legislation/Communication with the general public
Abstract (Portuguese and English)
O objetivo desta posição de iniciação científica é treinar um futuro aluno de pós-graduação (MSc ou PhD) na
análise da legislação de gás natural e na comunicação com o público em geral. O foco será a revisão da
literatura dos principais documentos jurídicos existentes para compilar na primeira edição do serviço jurídico.
The aim of this Scientific Initiation position is to train a future post-graduate student (MSc or PhD) in analysis
of natural gas legislation and in communication with the general public. The focus will be on review the
literature of main existing legal documents to compile at the first issue of the Legal Service.
Objectives (Portuguese and English)
O Centro de Pesquisas em Inovação de Gás (RCGI) da Universidade de São Paulo tem como objetivo realizar
pesquisas e desenvolvimento para a organização do Serviço de Legislação de Gás Natural Brasileiro e Paulista.
Inicialmente, o projeto se concentrará apenas na legislação e regulamentação do Gás Natural nos níveis federal
e estadual. Gradualmente, o Serviço Jurídico brasileiro e paulista deve abranger os demais campos de energia.
Os principais objetivos e papéis da posição são:
- Introduzir o aluno na legislação sobre gás natural;
- Introduzir as metodologias de direito comparativo estudantil, incluindo normas ambientais, civis e
regulamentares;
- Introduzir o aluno para inserir entrevistas, casos, avaliações de análises institucionais ou tipo de material em
nosso sistema;
- Introduzir o aluno em metodologias de pesquisa;
The Research Centre for Gas Innovation (RCGI) at the University of São Paulo aims to undertake research
and development in order to organize the Brazilian and Paulista Natural Gas Law Service. Initially the
project will focus only on Natural Gas legislation and regulation at Federal and State level. Gradually the
Brazilian and Paulista Law Service is expected to encompass the other energy fields.

The primary objectives and roles of the position are to:
-

Introduce the student to natural gas legislation;
introduce the student comparative law methodologies, including environmental, civil, regulatory
rules;
introduce the student to input interviews, cases, institutional analysis assessments or kind of
material into our system;
introduce the student to research methodologies;

Requirements to fill the position. (Ex: specific experience, minimum or maximum years after concluding the
course) (Portuguese and English)
Este projeto seria bem adequado para um candidato altamente motivado, estudante de graduação em Direito,
Comunicação, Gestão Ambiental. É necessário um grau geral acima de 7,0. Casos especiais acima de 6,5 / 10,0
também serão considerados. O aluno deve estar matriculado no 2º ao 8º semestre do seu curso. É altamente
recomendável que o candidato tenha fluência em softwares como o Mailchimp e o Wordpress, usados para
fazer nossas ferramentas de comunicação.
This project would be well-suited to a highly motivated individual, who are an undergraduate student in Law,
Communication, Environmental Management. It is required an overall grade above 7.0. Special cases above
6.5/10.0 will be also considered. The student should be enrolled in the 2th to 8th Semester of his/her course.
It is highly recommended that the candidate has fluency in software such as Mailchimp and Wordpress, used
to make our communication tools.

INFORMAÇÕES SOBRE A BOLSA
O candidato selecionado receberá bolsa de R$ 321,60 a R$ 1.286,41 reais mensais, dependendo do ano do
curso e da dedicação de número de horas, concedida pela FUSP - Fundação de Apoio a Universidade de São
Paulo.
MAIORES INFORMAÇÕES E INSCRIÇÃO EM http://www.rcgi.poli.usp.br/opportunities
REF. 19SIR104
INFORMATION ABOUT FELLOWSHIP
The selected candidate will receive a scholarship of R$ 321,60 to R$ 1.286,41 reais monthly, depending on the
year of the course and the hours dedicated to the project, granted by FUSP - Foundation of Support to the
University of São Paulo.
MORE INFORMATION AND APPLICATION AT http://www.rcgi.poli.usp/opportunities
REF. 19SIR104

