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EDITAL DE SELEÇÃO DE PESQUISADORES/AS 

 

I – Informações do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: Migração forçada de pessoas africanas escravizadas e sua contribuição para a 

formação de quilombos no Estado do Paraná  

Coordenadora: Profª. Drª. Danielle Annoni. 

Link de acesso à íntegra do projeto:  

https://www.academia.edu/51144745/Projeto_de_Pesquisa_Migra%C3%A7%C3%A3o_for%C3%A7ada_de

_pessoas_africanas_escravizadas_e_sua_contribui%C3%A7%C3%A3o_para_a_forma%C3%A7%C3%A3o

_de_quilombos_no_Estado_do_Paran%C3%A1  

 

Este projeto foi aprovado pelo Edital n° 01/2021 da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e 

Diversidade para Bolsas PIBIS 2021/2022 do Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social, Pesquisa e 

Extensão Universitária da Universidade Federal do Paraná e da Fundação Araucária. 

 

As atividades serão desenvolvidas virtualmente enquanto perdurar a situação de emergência sanitária 

decorrente da pandemia de COVID-19, e presencialmente, se e quando retomadas as atividades presenciais. 

 

O período do vínculo e comprometimento com a pesquisa é de outubro de 2021 a dezembro de 2022. 

 

II – Número de vagas 

5 (cinco) estudantes de graduação. 

2 (dois) estudantes graduados/as. 

2 (dois) mestrandos/as. 

2 (dois) mestres ou doutorandos/as. 

2 (dois) pesquisadores/as doutores/as. 

 

III – Perfil dos/as pesquisadores/as 

Estudantes e pesquisadores/as de qualquer área do conhecimento, de qualquer instituição brasileira ou 

estrangeira, desde que comprovem interesse e aderência aos temas do projeto. 

 

 

https://www.academia.edu/51144745/Projeto_de_Pesquisa_Migra%C3%A7%C3%A3o_for%C3%A7ada_de_pessoas_africanas_escravizadas_e_sua_contribui%C3%A7%C3%A3o_para_a_forma%C3%A7%C3%A3o_de_quilombos_no_Estado_do_Paran%C3%A1
https://www.academia.edu/51144745/Projeto_de_Pesquisa_Migra%C3%A7%C3%A3o_for%C3%A7ada_de_pessoas_africanas_escravizadas_e_sua_contribui%C3%A7%C3%A3o_para_a_forma%C3%A7%C3%A3o_de_quilombos_no_Estado_do_Paran%C3%A1
https://www.academia.edu/51144745/Projeto_de_Pesquisa_Migra%C3%A7%C3%A3o_for%C3%A7ada_de_pessoas_africanas_escravizadas_e_sua_contribui%C3%A7%C3%A3o_para_a_forma%C3%A7%C3%A3o_de_quilombos_no_Estado_do_Paran%C3%A1
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IV – Temas do Projeto 

• Escravidão no Paraná; 

• Quilombos e quilombolas no Paraná; 

• Migração forçada/Deslocamento forçado/Tráfico de pessoas; 

• Discriminação e exclusão racial e social; 

• Espacialidade e territorialidade racial e ambiental/racismo ambiental; 

 

Recortes transversais:  

• Perspectivas do Direito, das Relações Internacionais, da Geografia, da História, da Sociologia, da 

Ciência Política, das Políticas Públicas, da Psicologia, do Meio ambiente e da Pedagogia. 

 

V – Inscrições 

Prazo: Entre 00h00 de 22/09 (quarta-feira) e 23h59 de 29/09 (quarta-feira). 

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

https://forms.gle/GUrqhis5QoE891s29, devendo constar as seguintes informações: 

i. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

ii. Nome completo; 

iii. Nome social, se houver; 

iv. Nível de escolaridade; 

v. Curso de graduação ou pós-graduação lato ou stricto sensu em que se encontra matriculado/a1; 

vi. Instituição de vínculo; 

vii. Telefone, com DDD (com WhatsApp); 

viii. E-mail para contato;  

ix. Currículo Lattes – indicar o link e submeter cópia em .pdf; 

x. Resumo, com 400 a 800 palavras, explicando qual(is) subtema(s) do projeto gostaria de desenvolver 

e porquê; e  

xi. Campo opcional para submissão de informações adicionais que o/a candidato/a deseje apresentar. 

Deve ser submetido em um único arquivo. 

 

O currículo, o resumo e demais informações que o/a candidato/a queira anexar à sua inscrição poderão ser 

apresentadas em português, inglês, espanhol ou francês. 

 
1 Os/As estudantes que não estiverem matriculados/as em nenhum curso de graduação ou pós-graduação no momento de 

inscrição devem indicar sua última vinculação acadêmica. 

https://forms.gle/GUrqhis5QoE891s29
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VI – Processo Seletivo 

O processo seletivo será realizado em duas fases: 

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

2) Análise de currículo e resumo – análise material. 

 

Apenas os/as candidatos/as selecionados/as serão comunicados/as por e-mail dentro das datas previstas neste 

edital. 

A seleção será realizada pelo Comitê de Pesquisa do Observatório de Direitos Humanos e que, do resultado, 

não caberá recurso. 

 

VII – Critérios de seleção 

a) ter disponibilidade de 4h (quatro horas) semanais para a pesquisa e encontros;  

b) ter experiência com temas de direitos humanos. Indicar (ou no CV Lattes, ou no resumo, ou no arquivo 

complementar); 

c) ter CV cadastrado na plataforma Lattes (exceto para estudantes de graduação) - indicar o link e 

submeter em pdf;  

d) enviar um resumo expandido, de 400 a 800 palavras, explicando qual subtema do projeto gostaria de 

desenvolver, de acordo com os temas e os recortes transversais apontados no item IV (Temas do 

Projeto). 

 

VII – Resultado e Início das Atividades 

O resultado final será divulgado via edital até 30/09/2021 (segunda-feira).  

Os/As candidatos/as selecionados/as devem ter disponibilidade em 01/10 (sexta-feira), entre 14h e 16h, para 

participar da primeira reunião para discussão da metodologia de trabalho. Os horários da reunião serão 

indicados junto do resultado final. 

Em caso de dúvidas não sanadas neste edital, entrar em contato com o e-mail observatoriodh.ufpr@gmail.com.   

 

 

Danielle Annoni, LLD 

Presidente do Comitê de Pesquisa do Observatório de Direitos Humanos da UFPR 
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