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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 ao dia 5 (cinco) de março de 2017. 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 2017; 

 
b) apresentar Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) maior ou igual a 7,5 (sete e meio); 

 
c) não apresentar nenhuma reprovação no histórico escolar; 

 
d)  comprometer-se a dedicar,  no  mínimo,  vinte  horas  semanais  às  atividades  do 
Programa. 

 

 
3º  A  inscrição  deverá  ser  enviada  para  o  endereço  “petdireitoufpr@gmail.com”  e 
acompanhado dos seguintes documentos, todos em pdf: 

 
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 2017; 
III – Link do currículo do aluno na plataforma Lattes; 
IV – Projeto de Pesquisa em formato digital, nos termos do artigo 4º. 

 
§1º 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. 
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§2º O resultado da análise de admissibilidade dos documentos apresentados (incluindo a 
adequação formal básica, como o número de folhas do projeto) será divulgado até o dia 
6 (seis) de março de 2017. 

 
 
 

Do Projeto de Pesquisa 
 

4º O projeto de pesquisa deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes itens: 

I – Tema; 

II – Objetivos; 
 

III – Plano provisório; 
 

IV – Justificativa e pertinência à área jurídica; 
 

V – Revisão bibliográfica, com o estado atual da discussão jurídica sobre o tema; 

VI – Bibliografia. 
 

5º O projeto de pesquisa deverá estar enquadrado dentro do tema de estudos do PET em 
2017 – “Direito, Tecnologia e Controle” – e não deverá ultrapassar 10 (dez) páginas, 
sob pena de não homologação, não estando incluídas nessa contagem páginas pré- 
textuais e bibliografia. 

 
6º O projeto de pesquisa apresentado não vincula a pesquisa 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 no tema de pesquisa do PET do ano de 2017 (Direito, Tecnologia e 
Controle); 

 

3) fundamentação teórica; 
 

4) adequação metodológica e correção formal; 
 

5) relevância para a área de ensino e de extensão. 
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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 8 (oito) de março de 2017, das 13h30 até as 
15h00, na sala do grupo PET Direito (sala 300), em forma de prova escrita dissertativa, 
cujas questões versarão sobre as obras: CRARY, Jonathan. 24/7: capitalismo tardio e os 
fins do sono. São Paulo: Cosac & Naify, 2014. (apenas as páginas 12 - 68) e SANDEL, 
Michael J. Contra a perfeição: ética na era da engenharia genética. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2013 (apenas as páginas 13 - 109).  

 
a) 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,  Pedro  de 
Perdigão Lana e Cláudio Roberto Barbosa Filho. 
b) 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 12 (doze) candidatos, que serão classificados de 
acordo com a nota atribuída no teste escrito. 
c) 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 o dia 12 (doze) de março de 
2017. 

 
II – A segunda etapa, cujo peso será 4,0 (quatro), consistirá na análise do projeto de 
pesquisa, que será realizada pela Comissão Avaliadora, a ser publicada em conjunto com 
o edital final de notas e aprovação. 

 
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 Vitor André Brandão Müeller e Vitor Afonso de Oliveira Lima e por dois 
professores integrantes do corpo docente do Curso de Direito da Universidade Federal do 
Paraná; 
b)  as notas serão atribuídas de 0 (zero) a 10 (dez), levando em consideração os 5 (cinco) 
aspectos previstos no artigo 7º, sendo que cada um deles corresponderá a 1/5 da nota; 
c) será atribuída nota zero aos projetos de pesquisa que não observarem os requisitos 
previstos no artigo 4º. 
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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 14 (quatorze) de março de 2017, a 
partir das 13h00, 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) 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); 
b) 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. 

 
IV – Serão aprovados e classificados, com direito ao ingresso no GRUPO PET-Direito, os 
candidatos que obtiveram as 5 (cinco) 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 será feita de acordo 
com a classificação, até junho do ano de 2017. 

 
Parágrafo único. O edital final das notas e aprovações no PET será publicado até o dia 15 
(quinze) de março. 

 
9º Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Avaliadora. 

 
 
 
 

Curitiba, 4 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 

Profª Eneida Desiree Salgado 
Tutora do Grupo PET Direito 


