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Praça Santos Andrade, n˚ 50, térreo, Centro – Curitiba/PR, Brasil 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESQUISADORES/AS 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC, PIBIC AF, PIBIC EM, PIBITI) 

 

I – Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: WOMEN AND WAR: O PAPEL DAS MULHERES EM CONFLITOS 

ARMADOS: ANTES, DURANTE E DEPOIS  

Área: Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Professora Orientadora: Danielle Annoni. 

Grupo de Pesquisa do CNPq: Núcleo de Pesquisa em Direito do MERCOSUL – e Sul Global 

(NUPESUL). 

Público-alvo: Alunos do Curso de Direito da UFPR regularmente matriculados no segundo, terceiro 

ou quarto ano. 

Número de Vagas: 6 (seis) vagas. 

Bolsa: sem garantia, a depender da decisão da PRPPG/UFPR, conforme regras do edital. 

 

II – Inscrições 

Prazo: Entre 02/06 (quarta-feira) e 23h59 de 07/06 (segunda-feira). 

As inscrições deverão ser realizadas a partir do preenchimento do seguinte formulário: 

https://forms.gle/v1RZYFeUtHyduoLa8, devendo constar as seguintes informações: 

i. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

ii. Nome completo; 

iii. Nome social, se houver; 

iv. Data de nascimento; 

v. Número de matrícula ou GRR; 

vi. Turno (diurno ou noturno) e período (ano); 

vii. Telefone, com DDD; 

viii. E-mail da UFPR para contato; 

ix. E-mail adicional; 

x. Link do Currículo Lattes (anexar comprovante – print de status “enviado”); 

xi. Nome da mãe; 

xii. Histórico escolar (anexar); 

xiii. Meio de ingresso na UFPR (sistema de cotas racial ou social, ou não), se for o caso;  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/30647
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/30647
https://forms.gle/v1RZYFeUtHyduoLa8
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xiv. Declaração de entendimento que o presente processo seletivo não garante bolsa de pesquisa 

ou qualquer pagamento por sua participação no projeto e, portanto, os/as aprovados/as 

poderão ser inscritos/as na modalidade pesquisador/a voluntário/a; 

xv. Declaração de disponibilidade de 12h semanais para a realização da pesquisa, 

independentemente da concessão de bolsa; 

xvi. Os/As alunos/as declaram que têm ciência de que, uma vez selecionados/as para a bolsa de 

pesquisa, devem possuir conta corrente no Banco do Brasil e apresentar os dados 

necessários (agência, número da conta e foto do cartão); e 

xvii. Anexação do Plano de Trabalho do Bolsista, contendo:  

a. justificativa dos motivos de ordem teórica e prática para realização da pesquisa; 

b. objetivo da pesquisa (o que se pretende alcançar com a execução da pesquisa); 

c. bibliografia já consultada sobre o tema; e  

d. referências utilizadas seguindo as normas pertinentes da ABNT. 

 

III – Processo Seletivo 

O processo seletivo será dividido em três fases: 

1) Análise das inscrições mediante formulário e anexos – análise formal; 

2) Análise do Plano de Trabalho do Bolsista – análise material; e 

3) Entrevista. 

Os alunos pré-selecionados para a terceira fase receberão data, horário e link de acesso à entrevista 

por e-mail. 

 

IV – Resultado  

O resultado final será divulgado via edital até 10/06/2021 (quinta-feira).  

Para maiores informações sobre o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica da UFPR, 

consulte a página: http://www.prppg.ufpr.br/site/ic  

http://www.prppg.ufpr.br/site/ic

