
Edital para processo seletivo de Iniciação Científica 2021 

A Profª Katie Arguello, professora de Criminologia do Departamento 

de Direito Penal e Processo Penal da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Paraná, através deste edital de convocação,  

torna público o seguinte: 

I – estão abertas as inscrições aos(às) alunos(as) 

interessados(as) no processo de seleção para ingresso na Iniciação 

científica de 2021.  

II – para a inscrição o(a) candidato(a) deverá enviar 

ao endereço eletrônico  k.arguello@uol.com.br (assunto: inscrição IC 

2021) os seguintes documentos: 

a) e-mail contendo os dados pessoais (nome, telefones para 

contato, endereço eletrônico, número do CPF e data de 

nascimento, para inserir no grupo de pesquisa, em caso de 

aprovação); 

b) recibo de envio on line do currículo Lattes (www.cnpq.br) 

e link para acesso ao currículo lattes atualizado.  

c) breve projeto de pesquisa em conformidade com os 

requisitos deste edital.  

III – o processo de seleção consistirá na análise dos 

planos de trabalho apresentados, a ser realizada pela professora 

orientadora; 

IV – o projeto de pesquisa deverá, necessariamente, 

versar sobre a seguinte linha de pesquisa:  

- A política criminal de guerra às drogas (uma vez 

que o projeto de pesquisa da orientadora é intitulado “A política de 

guerra às drogas no Brasil: uma abordagem criminológica”)  

V – não há forma ou conteúdo previamente fixado 

como modelo rígido a ser obedecido na formulação das linhas gerais 

do projeto de pesquisa. Indica-se apenas, a título exemplificativo,  

que nas linhas gerais do plano de trabalho poderão constar: 



a) a delimitação do tema, dentro da linha de pesquisa acima 

estipulada (o título do trabalho, que pode, só a título de  

exemplo, ser sobre “o adolescente em situação de conflito 

com a lei e o tráfico de drogas”, ou ainda, “o racismo e a 

política criminal de drogas no Paraná”, “mulheres 

encarceradas por tráfico no Brasil” etc.) e a(s) hipótese(s) a 

ser objeto da reflexão  

b) o plano (provisório) do trabalho, contendo bibliografia 

especializada; 

c) justificativa dos motivos de ordem teórica e prática para 

realização da pesquisa; 

d) objetivo da pesquisa (o que se pretende alcançar com a 

execução da pesquisa); 

e) seguir as normas da ABNT para referências  

bibliográficas. 

VI – somente serão aprovados os (as) candidatos 

(as) que obtiverem média igual ou superior a 7,0 (sete), sendo que o 

(a) primeiro(a) colocado(a), desde que não receba outra bolsa da 

instituição, poderá receber a bolsa PIBIC 2021. Os(as) demais 

candidatos (as) que forem aprovados (as), se tiverem interesse, 

poderão fazer iniciação científica voluntária (até a décima colocação). 

VII – O prazo para o envio do projeto, dos dados 

pessoais e do currículo (de preferência, tudo no mesmo e-mail) será 

até o dia 15/05 (sábado), às 23:59h. 

VIII – Alunos(as) do quinto ano não podem concorrer 

neste edital.  

IX- O resultado será publicado em edital e também 

será enviado por e-mail aos(às) candidatos(as) devidamente inscritos 

(as).  



X- O(a) aluno(a) tem de ter disponibilidade de tempo 

para a realização da pesquisa de 12 horas semanais.  

XI- Para o recebimento da bolsa, no caso de não 

possuir outra bolsa pela UFPR, o(a) candidato(a) aprovado(a) em 

primeiro lugar terá de abrir uma conta no Banco do Brasil, se não a 

tiver. 

                                  Curitiba, 04 de maio de 2021. 

 

 

Professora Katie Silene Cáceres Arguello 

 

 

 

 


