
 
EDITAL Nº 01/2021 

EKOA: Grupo de pesquisa e extensão em direito socioambiental 

O Núcleo de pesquisa e extensão em direito socioambiental Ekoa, sob a coordenação da 

professora Katya Isaguirre, fará a seleção de bolsistas e voluntários(as) da graduação 

para desenvolver pesquisas junto ao projeto e referente aos planos de trabalho submetidos 

ao edital 2021 do PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

(PIBIC, PIBIC-AF) da UFPR.  

Prazo: 04/05/21 a 20/05/21 (até as 23h). 

1. Inscrições. As inscrições serão realizadas exclusivamente por e-mail e no prazo e 

horários acima divulgados. O requisito para participação nessa seleção é estar 

regularmente matriculado no segundo, terceiro ou quarto anos do curso de direito da 

UFPR. O e-mail para inscrição é: grupoekoa@gmail.com. 

1.1 No corpo do e-mail o/a interessado/a deverá informar: nome completo, link para 

acesso ao currículo lattes, horas de dedicação para as atividades de pesquisa e, por fim, 

declarar se o ingresso na UFPR se deu por meio do sistema de cotas (racial ou social).  

1.2 É obrigatório apresentar uma carta de intenções de, no máximo, 3 páginas (A4, fonte 

Arial ou Times 12, espaçamento 1,5) na qual o/a interessado/a deverá apresentar suas 

experiências de pesquisa e extensão na área socioambiental. Na carta de intenções deverá 

ser informado ainda qual o plano de trabalho escolhido (conforme item 2 do edital) 

apresentando ao menos 1 objetivo geral, dois objetivos específicos e a indicação de um 

marco teórico.  

1.3 A entrevista das candidatas e candidatos inscritos se dará via Plataforma Teams no 

dia 21/05/2021, com início às 14h30 e por chamada em ordem alfabética. O link será 

enviado posteriormente por e-mail. O resultado final será divulgado via edital até o dia 

24.05.2021.  

2. Temas das pesquisas. Os planos de trabalho já apresentados pelo EKOA ao edital 

2021 do PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (PIBIC, 

PIBIC-AF) da UFPR tratam dos seguintes temas: a) Uso e distribuição dos bens 

ambientais: uma análise teórico-prática na perspectiva da justiça socioambiental e 

b) gênero e raça na promoção da justiça socioambiental. Os/as estudantes 

selecionados/as desenvolverão pesquisas relacionadas a esses planos de trabalho, sem 

possibilidade de alteração dos temas. 

3. Vagas e bolsas. São ofertadas neste edital 4 (quatro) vagas, sendo 2 (duas) para    

alunos/as que ingressaram na Universidade por meio de cotas sociais ou raciais. A seleção 

feita por este edital não garante vaga na condição de bolsista, eis que o projeto não possui 

bolsas até o momento e também informação acerca do número e modalidade de bolsas de 

Iniciação Científica que poderá vir a receber.  Não havendo bolsas os/as selecionados/as 

atuarão no projeto na modalidade voluntária. 

Ao participar deste edital os/as interessados/as declaram ter pleno conhecimento e que se 

obrigam a cumprir com todas as normas referentes ao edital 2021 PROGRAMA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (PIBIC, PIBIC-AF) da UFPR. 

http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2021/03/edital-2021-8_28-dez2020-

1.pdf 
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