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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL, PESQUISA E 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – UFPR/Fundação Araucária 2021/2022. 

 

I – Informações do Projeto 

Título do Projeto: Conflitos Armados e a Aplicação do Direito Humanitário aos Grupos 

Vulneráveis: Desafios e Perspectivas para a Manutenção da Paz e dos Direitos Humanos no 

Século XXI 

Departamento/Curso de Origem: Departamento de Prática Jurídica. 

Coordenadora: Profª. Danielle Annoni. 

Número de bolsas: sem garantia, a depender da decisão da Comissão Institucional do Programa Ações 

Afirmativas em Extensão e Pesquisa, conforme regras do edital. 

Valor da bolsa: R$400,00 (quatrocentos reais) por mês. 

 

II – Perfil dos bolsistas 

Para seleção como bolsista, o/a estudante deve atender às seguintes condições: 

i) não possuir nenhum curso superior concluído; 

ii) ter ingressado na UFPR em um dos grupos: cotista num dos grupos previstos pela Lei no 

13.409/16 (que modificou a Lei no 12.711/12) em algum dos grupos de cotas; por vagas 

suplementares para estudantes indígenas; em turma do Programa Nacional de Educação 

na Reforma Agrária (PRONERA); em turma do Programa PROCAMPO Licenciatura 

Especial em Educação do Campo; através do procedimento previsto na Resolução no 

13/14 do CEPE, destinado a migrantes e refugiados; 

iii) Ser estudante oriundo de escola pública, que tenha cursado no mínimo duas das últimas 

quatro séries do ensino fundamental e todas as séries do ensino médio em escola pública 

municipal, estadual ou federal, sendo possível a exceção de um ano letivo (3o ano do 

ensino médio) cursado em escola particular; 

iv) estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPR há no mínimo um 

semestre; 
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v) apresentar tempo disponível de 12 (doze) horas semanais para dedicar às atividades 

previstas no edital de seleção, de forma que a carga horária relativa à Bolsa não se 

sobreponha aos horários de suas atividades curriculares; 

vi) conhecer e concordar com os termos do Edital n° 01 do Programa Institucional de Apoio 

à Inclusão Social, Pesquisa e Extensão; 

vii) não acumular bolsas de qualquer outra natureza (auxílios do PROBEM não são 

considerados como Bolsas); 

viii) não ter vínculo empregatício; 

ix) possuir frequência escolar igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento); 

x) apresentar histórico escolar com rendimento satisfatório; 

xi) desenvolver em conjunto com seu orientador, ou orientadora, um plano de atividades de 

pesquisa e/ou extensão universitária relacionados com a área de conhecimento do seu 

curso. 

 

Visa-se selecionar estudantes que auxiliem no mapeamento e identificação dos grupos 

vulneráveis (indígenas campesinos, ribeirinhos, pessoas do campo ou agricultores) em situação 

de conflitos agrários no Brasil. Esta pesquisa objetiva identificar conflitos armados pela disputa 

de terras por empresas ou outros grupos político-econômico. 

 

Atividades a serem desenvolvidas pelo/a bolsista: 

i) revisão bibliográfica sobre grupos vulneráveis e conflitos armados; 

ii) mapeamento sobre a existência de grupos vulneráveis em conflitos armados por questão 

de disputas de terra no Brasil no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2021; 

iii) identificar organizações não governamentais e empresas que se encontrem envolvidas 

nesta situação, seja como representantes das vítimas ou dos violadores de direitos 

humanos; 

iv) mapeamento da legislação e/ou políticas públicas nacionais ou internacionais, e a eficácia 

dos Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, também 

conhecido como Princípios Ruggie; 

v) produção de relatório final com os dados coletados. Esse relatório poderá ser apresentado 

em texto ou vídeo. 

 

https://drive.google.com/file/d/1WOIlDxtP6WeVzMmUUhclhek5n1eYhu5P/view
https://drive.google.com/file/d/1WOIlDxtP6WeVzMmUUhclhek5n1eYhu5P/view
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III – Inscrições 

Prazo: Entre 05/07 (segunda-feira) e 08h00 de 09/07 (sexta-feira). 

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

https://forms.gle/pwNRh5JwpEBPHVPx9, devendo constar as seguintes informações: 

i. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

ii. Nome completo; 

iii. Nome social, se houver; 

iv. Número de matrícula ou GRR; 

v. Curso em que está matriculado/a na UFPR; 

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

vii. Telefone, com DDD (usado para WhatsApp); 

viii. E-mail para contato; 

ix. Histórico escolar do ensino superior atualizado; 

x. Currículo, preferencialmente Lattes atualizado1; 

xi. Carta de motivação de no máximo duas laudas sobre seu interesse em participar deste projeto; 

xii. Declaração de disponibilidade de 12h semanais para participação no projeto; 

xiii. Os/As alunos/as declaram que não recebem bolsa ou qualquer outro auxílio financeiro da 

UFPR ou de outra instituição de ensino ou agência de fomento, nacional ou internacional, que 

exija exclusividade, nem poderão manter vínculo empregatício enquanto permanecer bolsista; 

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

pesquisa, devem possuir conta corrente de qualquer banco no país, ativa, de qualquer agência, 

de sua titularidade e individual, que o sistema de pagamentos da UFPR possa efetuar o 

pagamento.  

 

A inscrição significa que o/a estudante concorda em estar disponível durante todo o período da 

manhã, a partir das 09h30 até 14h00 de 09/07 (sexta-feira) para a entrevista. 

 

IV – Processo Seletivo 

O processo seletivo será dividido em três fases: 

 
1 https://lattes.cnpq.br/. A criação de um currículo Lattes pode ser realizada por meio deste link: 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio.  

https://forms.gle/pwNRh5JwpEBPHVPx9
https://lattes.cnpq.br/
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio
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1) Análise das inscrições mediante formulário e anexos – análise formal; 

2) Análise de currículo e carta de motivação – análise material; e 

3) Entrevista. 

 

Os/As estudantes selecionados/as serão avisados no dia 09/07 (sexta-feira) por e-mail e WhatsApp se 

foram selecionados e qual é seu horário de entrevista. 

Os/As estudantes selecionados/as para a terceira fase deverão realizar entrevista no dia 09/07 (sexta-

feira), a partir de 10h00, ingressando no seguinte link: https://meet.google.com/qry-bknd-jnb. 

O cronograma de entrevistas será divulgado por e-mail aos/às pré-selecionados/as próximo à data 

acima referida. 

 

A banca de avaliação das entrevistas será composta por Danielle Annoni, LLD, Josiane Caldas, 

Mestre e Doutoranda em Direitos Humanos e Democracia na linha de Direito Cooperativo e 

Cidadania (PPGD/UFPR), e Derek Assenço Creuz, bacharel em Direito. Como suplente, compõe a 

banca Sabrina Freitas, Mestre em Educação e Direitos Humanos.   

 

VI – Resultado  

O resultado final será divulgado via edital até 12/07/2021 (segunda-feira).  

Para maiores informações sobre o Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social, Pesquisa e 

Extensão da UFPR/Fundação Araucária, consulte a página: http://www.sipad.ufpr.br/portal/2021-

2022/.  

 

 

 

Danielle Annoni, LLD 

https://meet.google.com/qry-bknd-jnb
http://www.sipad.ufpr.br/portal/2021-2022/
http://www.sipad.ufpr.br/portal/2021-2022/

