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SELEÇÃO PARA INGRESSO NO GRUPO PET-DIREITO  

 
 

Considerando o disposto na Portaria MEC nº. 976/2010 e as previsões da 
Resolução CEPE nº. 40/2009, a Tutora do GRUPO PET-DIREITO da Universidade 
Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, comunica que se encontram abertas as 
inscrições para o preenchimento das vagas de aluno(a)s do GRUPO PET-Direito.  

 
 

Das inscrições:  
 

1º Serão aceitas inscrições para o exame de seleção para ingresso no GRUPO PET-
Direito da data de publicação deste edital às 23:59hs do dia 21 de maio de 2015. As 
inscrições deverão ser feitas nos termos do art. 3º deste edital. 
 
2º Poderá inscrever-se o candidato que preencher os seguintes requisitos:  
 
a) estar regularmente matriculado no segundo, terceiro, quarto ou quinto anos do Curso 
de Direito da Universidade Federal do Paraná em 2015; 
 
b) apresentar Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) maior ou igual a 7,0 (sete); 
 
c) não apresentar nenhuma reprovação no histórico escolar; 
 
d) comprometer-se a dedicar, no mínimo, vinte horas semanais às atividades do 
Programa. 
 
 
3º O email de inscrição a deverá ser enviado para o endereço “petdireitoufpr@gmail.com” 
e acompanhado dos seguintes documentos: 
 
I – Histórico Escolar com IRA emitido no Portal do Aluno UFPR, com código de 
autenticação mecânica; 
 
II – Declaração da Coordenação do Curso de Direito com a informação do ano letivo no 
qual o(a) aluno(a) encontra-se matriculado em 2015;  
 
III – Link do currículo do aluno na platatorma Lattes; 
 
IV – Texto elaborado pelo candidato, em no máximo 10 (dez) linhas, sobre os motivos  
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pelos quais pretende ingressar no grupo PET-Direito; 
 
III – Projeto de Pesquisa.  
 
Parágrafo único – As diligências para a obtenção dos documentos em tempo hábil para a 
inscrição são de responsabilidade do candidato, motivo pelo qual não serão aceitas 
inscrições condicionadas à entrega de documentos posteriormente.  
 
Do Projeto de Pesquisa  
 
4º O projeto de pesquisa deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes itens:  
I – Tema;  
II – Objetivos; 
III – Plano provisório;  
IV – Justificativa (incluindo possíveis lacunas no campo do Direito);  
V – Pertinência à área jurídica;  
VI – Pertinência a uma das áreas de concentração indicadas;  
VII – Revisão bibliográfica;  
VIII – Bibliografia.  
 
5º O projeto de pesquisa deverá estar enquadrado em uma das seguintes áreas de 
concentração, devendo adotar como marco teórico pelo menos duas das cinco obras 
obras indicadas para cada uma (obras relacionadas no anexo I), e outras obras 
complementares a critério do(da) candidato(a):  
 
I – Relações Sociais  
II – Direito do Estado  
III – Direitos Humanos e Democracia 
 
Parágrafo único – O projeto de pesquisa apresentado não deverá ultrapassar 10 (dez) 
páginas. 
 
6º O projeto de pesquisa apresentado não vincula a pesquisa individual que será 
desenvolvida pelo(a) aluno(a).  
 
7º A avaliação do projeto de pesquisa levará em consideração os seguintes aspectos:  
 
1) relevância e atualidade do tema;  
2) enquadramento nas áreas de concentração;  
3) fundamentação teórica;  
4) adequação metodológica e correção formal.  
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Do processo seletivo  
 
8º O processo seletivo para ingresso no GRUPO PET-Direito será dividido em 3 (três) 
etapas:  
 
I – A primeira etapa será realizada no dia 21 de maio de 2015, das 16h às 17:30hs, na 
sala do grupo PET Direito (sala 300), em forma de prova escrita dissertativa, cujas 
questões versarão sobre a obra “TODOROV, Tzetan. Os Inimigos Íntimos da Democracia. 
São Paulo, 2012. Companhia das Letras”.  
 
a) O(a) candidato(a) deverá entregar, na realização da primeira etapa, seu projeto de 
pesquisa impresso em três (3) vias; 
 
b) a Banca para a elaboração e avaliação das questões será composta pela Tutora do 
Grupo PET Direito, Eneida Desiree Salgado, e de dois alunos bolsistas do grupo PET 
Direito: Letícia Garcia Romero e Raphael Parzianello Portelinha; 
 
c) o peso da primeira etapa é de 3,0 (três) pontos, e serão considerados habilitados para 
a segunda etapa somente aqueles candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 
(sete) na prova da primeira etapa, cujas notas serão atribuídas de 0 (zero) a 10 (dez), 
respeitando um limite de no máximo de 12 (doze) candidatos, que serão classificados de 
acordo com a nota atribuída no teste escrito. O Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) 
será utilizado como critério para eventual desempate nesta etapa do processo seletivo. 
  
d) o resultado desta etapa será divulgado em edital, até às 18 horas do dia 23 de maio de 
2015;  
 
II – A segunda etapa, cujo peso será 4,0 (quatro), consistirá na análise do projeto de 
pesquisa, que será realizada pela Comissão Avaliadora até às 18 horas do dia 28 de maio 
de 2015.  
 
a) a comissão será composta pela Tutora do GRUPO PET-Direito – professora Eneida 
Desiree Salgado - que atuará como presidente, pelos integrantes bolsistas do Grupo PET-
Direito UFPR Letícia Garcia Romero e Raphael Parzianello Portelinha e por dois 
professores integrantes do corpo docente do Curso de Direito da UFPR: Guilherme 
Brenner Lucchesi e Luís Fernando Lopes Pereira. 
 
b) as notas serão atribuídas de 0 (zero) a 10 (dez), levando em consideração os 4 
(quatro) aspectos previstos no artigo 7º, sendo que cada um deles corresponderá a 1/4 da 
nota;  
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c) será atribuída nota zero aos projetos de pesquisa que não observarem os requisitos 
previstos no artigo 4º.  
 
III – A terceira etapa, cujo peso será 3,0 (três), será realizada na sala 102 – sala da 
memória da faculdade de direito da UFPR - no dia 29 de maio de 2015, a partir das 13 
horas, e consistirá em entrevista pública e defesa do projeto de pesquisa perante a 
Comissão Avaliadora, visando avaliar no candidato o seu conhecimento jurídico, sua 
vocação para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem 
como a sua disponibilidade para realizar os objetivos do PET e as atribuições do(a) 
aluno(a) previstos na Portaria MEC n º. 976/2010 e da Resolução CEPE nº. 40/2009.  
 
a) a entrevista será dividida em três momentos (pela Tutora, por um(a) professor(a) e por 
um(a) aluno(a) bolsista), cuja duração será de no máximo 10 minutos para cada um, 
computando-se a arguição e a manifestação do candidato;  
 
b) será concedida nota de 0 (zero) a 10 (dez) nesta entrevista e defesa do projeto, sendo 
aprovado o candidato que obtiver no mínimo a nota 7,0 (sete);  
 
c) após a arguição dos candidatos, a comissão se reunirá durante o tempo que julgar 
necessário e, após, em sessão pública, serão realizadas as médias aritméticas das 03 
(três) etapas, considerando os respectivos pesos.  
 
V – Serão aprovados e classificados, com direito ao ingresso no GRUPO PET-Direito, os 
candidatos que obtiveram as 6 (seis) maiores médias aritméticas aferidas, pela ordem de 
classificação até o preenchimento do número de vagas existentes, na condição de 
aluno(a)s não-bolsistas.  
 
a) no caso de empate entre dois ou mais candidatos a vaga será preenchida pelo 
candidato que apresentar a maior nota da segunda etapa e, persistindo o empate, pelo 
candidato que apresentar o maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA).  
 
b) o preenchimento de vagas existentes após a realização deste processo seletivo, 
decorrentes de eventual desistência ou desligamento de aluno(a)s sera feita de acordo 
com a classificação, até o final do ano de 2015. 
 
9º Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Avaliadora. 

 
Curitiba, 26 de abril de 2015. 
 

 
Profª Eneida Desiree Salgado 

Tutora do Grupo PET Direito 



 
ANEXO I 

 
 
1) Relações sociais  
 
FACHIN, Luiz Edson. Constituição e Estado Social: os obstáculos à concretização 
Constituição. Coimbra, 2008. 
SANTOS, Boaventura de Souza. O discurso jurídico em Pasárgada. In: _______. O 
discurso e o poder; ensaio sobre a sociologia da retórica jurídica. Porto Alegre: Fabris, 
1988. 
LUDWIG, Celso. Para uma filosofia jurídica da libertação: Paradigmas da Filosofia, 
Filosofia da libertação e Direito Alternativo. Florianópolis: Conceito Editorial, 2006. 
AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó: Argos, 
2009 
LÖWY, Michael. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen: 
marxismo e positivismo na sociologia do conhecimento, 6. ed., São Paulo: Cortez, 
1998, p. 22-33. 
  
2) Direito do Estado 
 
BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 2002. 
SANTOS, Boaventura de Sousa. O discurso e o poder; ensaio sobre a sociologia da 
retórica jurídica. Porto Alegre: Fabris, 1988. 
WEBER, Max. A política como vocação. In: _______. Ciência e política: duas vocações. 
São Paulo: Martin Claret, 2006. 
PÉREZ DE LA FUENTE, Oscar. Libertad de expresión y el caso del lenguaje del odio. 
Una aproximación desde la perspectiva norteamericana y la perspectiva alemana. 
Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, Valencia, 21: 67-104, 2010. 
HOLMES, Stephen. El precompromiso y la paradoja de la democracia. In: ELSTER, 
Jon; SLAGSTAD, Rune (Orgs.). Constitucionalismo y democracia. Tradução: Monica 
Utrilla de Neira. Ciudad de Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1999 [1988]. p. 217-262. 
  
3) Direitos Humanos e Democracia 
 
AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. São Paulo: Boitempo, 2004 
ZALUAR, Alba. Exclusão e Políticas Públicas: dilemas teóricos e alternativas 
políticas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, V. 12, nº 35. São Paulo, 1997. 
GARGARELLA, Roberto. El Derecho Frente a La Protesta Social. Revista Temas, nº70. 
Buenos Aires, 2012. 
FLORES, Joaquin Herrera. Direitos Humanos, Interculturalidade e Racionalidade de 
Resistência. Tradução de Carol Proner. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/ article/ view/ 15330/13921.> Acesso 
em: 04 abr. 2015. 
RANCIÈRE, Jacques. Ódio à Democracia. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 67-90. 
Capítulo III - Democracia, República, Representação. 
 
 


