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EDITAL DE SELEÇÃO DE GRADUANDAS/OS PARA O 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2020-2021 

 

TÍTULO DO PROJETO: FORMA JURÍDICA E ESPAÇOS SOCIAIS DE COOPERAÇÃO NO CAPITALISMO 

DEPENDENTE LATINO-AMERICANO                                      PROFESSOR: RICARDO PRESTES PAZELLO 

DATA DE ENVIO: até 25/05/2018 HORÁRIO: 12h00        E-MAIL: ricardo2p@yahoo.com.br 

 

REQUISITOS: 

1º - Enviar PLANO DE TRABALHO DO ESTUDANTE para: ricardo2p@yahoo.com.br 

- O plano, com preenchimento esboçado, deve conter: 

a) Título do plano de trabalho do estudante (delimitação da pesquisa inserida no projeto do professor); 

b) Objetivo(s) do Plano de Trabalho do estudante (resumo da proposta em 1 parágrafo); 

c) Sumário provisório de futuro artigo científico (com três tópicos e três subtópicos, cada); 

d) Metodologia/Síntese de atividades; 

e) Cronograma de atividades previstas (de 1º de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021). 

- A elaboração do plano de trabalho acima deve ser pertinente às seguintes linhas de pesquisa, indicando a 

qual(is) delas há mais aderência (de preferência, ligando mais de uma): 

1) Forma jurídica: estudos de teoria marxista do direito; 

2) Espaços sociais de cooperação: estudos antropológicos-jurídicos de movimentos sociais, 

associações/cooperativas populares, povos e comunidades tradicionais (dentre outros espaços de trabalho 

associado); 

3) Capitalismo dependente latino-americano: estudos da teoria marxista da dependência e estudos 

descoloniais. 

2º - Envio de dados pessoais (é OBRIGATÓRIO ter currículo Lattes preenchido e atualizado): a) Nome 

completo; b) CPF; c) Matrícula UFPR; d) Endereço(s) eletrônico(s); e) Telefone(s); f) Curso UFPR e período; 

g) Link do Currículo Lattes (preenchido e atualizado); h) Dados bancários (Agência e Conta Corrente). 
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Curitiba, 14 de maio de 2020. 

 

*OBSERVAÇÕES: 

- Programa sem garantia de bolsa. 

- Edital e caderno de normas: http://www.prppg.ufpr.br/site/ic/pibic/  
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