
 
EDITAL Nº 03/2021 

EKOA: Grupo de pesquisa e extensão em direito socioambiental 

CHAMADA PIBIC – AF 

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 o plano de trabalho submetido ao edital 2021 do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ações Afirmativas 

Prazo: 09/06/2021 a 12/06/2021 (até as 12h). 

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 e ter ingressado na universidade por sistema de cotas – raciais ou sociais. 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 uma página na qual o/a 

interessado/a deverá apresentar seu interesse na área socioambiental.  

1.3 A entrevista das candidatas e candidatos inscritos se dará no dia 14 de junho de 2021 

às 13:30 hs. O link será enviado por e-mail. O resultado final será divulgado no mesmo 

dia. 

2. Eixo temático: o plano de trabalho já apresentado pelo EKOA ao edital 2021 trata do 

eixo “gênero e raça na promoção da justiça socioambiental”. Os/as estudantes 

selecionados/as desenvolverão pesquisas relacionadas a esse eixo de pesquisa do núcleo.  

3. Vagas e bolsas. São ofertadas neste edital 2 (duas) vagas 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 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ações 

Afirmativas. 

 

Katya R. Isaguirre 
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