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EDITAL  Nº 06/2017 – NPJ 

Pesquisador voluntário  

 

Os interessados em participar como pesquisadores voluntários do 
Programa de Iniciação Científica vinculado ao projeto “A Internacionalização 
do Poder Punitivo e as Perspectivas Modificadoras do Direito Penal”, 
orientado pelo professor Rui Carlo Dissenha, deverão enviar, até a data de 
02/07/2017, às 23:59h, pelo e-mail ruidissenha.trabalhos@gmail.com, os 
seguintes documentos: 
 
1. Carta de intenções indicando (i) as razões do seu interesse no projeto de 
pesquisa em questão, (ii) o link para o seu currículo Lattes atualizado e (iii) 
indicação expressa de um dos cinco planos de pesquisa em que pretende se 
inscrever. Os planos de pesquisa estão apresentados no projeto, sendo eles: 

 
a) Perspectivas criminais do Tráfico de pessoas; 
b) Mediação e Composição Penal: um estudo comparativo entre o Direito 
Processual Francês e o Brasileiro; 
c) Análise de dados da pesquisa “Tráfico Internacional de Entorpecentes: 
o fluxo no maior aeroporto internacional do Brasil – aeroporto de 
Guarulhos; 
d) Limites humanizadores da Cooperação penal internacional: a noção de 
cooperação sistêmica de Cervini e sua aplicação na cooperação 
contemporânea; 
e) Benjamin Cardozo, Common Law e a realização da justiça penal 
internacional; 

 
2. Um breve texto, de 400 a 600 palavras, sobre o tema da proposta de 
pesquisa a que se pretende vincular. 
 

Serão selecionados até dois alunos por proposta de pesquisa, sendo 
que a seleção, se necessária, será feita por avaliação da carta de intenções, do 
currículo e do texto enviados. Serão levados em consideração os seguintes 
critérios: a experiência na pesquisa (avaliada pelo currículo) e a capacidade de 
redação, articulação e pesquisa (avaliada pelo texto). 
 

Curitiba, 23 de junho de 2017. 
 
 
 

Professor Rui Carlo Dissenha 
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