
EDITAL Nº 01/2020 

EKOA – NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM DIREITO SOCIOAMBIENTAL 

& LABÁ – DIREITO, ESPAÇO & POLÍTICA 

EDITAL CONJUNTO DE SELEÇÃO DE PESQUISADORAS E PESQUISADORES 

O Núcleo de pesquisa e extensão em direito socioambiental Ekoa e o Projeto de Pesquisa e 

Extensão La Bá direito, espaço e política, por meio deste edital, seleciona pesquisadoras e 

pesquisadores integrantes de programas de pós-graduação da UFPR para desenvolver projeto de 

pesquisa para análise da Política Nacional e Estadual de Direitos das Populações Atingidas 

por Barragens, com duração de julho de 2020 até agosto de 2021.  

1. Inscrições. As inscrições serão realizadas exclusivamente por e-mail e no prazo e horários 

divulgados abaixo. O e-mail para inscrição é: grupoekoa@gmail.com. 

Prazo: 24/06/20 a 30/06/20 (até as 23h). Vagas: 2 (duas) vagas para mestrandos/as e 2 (duas) 

vagas para doutorandos/as. 1 vaga para mestrado concluído nos últimos 5 (cinco anos) contados 

da data de publicação desse edital. 1 vaga para doutorado concluído nos últimos 5 (cinco) anos 

contados da data de publicação desse edital. Caso não existam inscrições de mestres e/ou doutores 

essas vagas serão disponibilizadas para mestrandos/as e doutorandos/as.  

Áreas: direito, geografia, meio ambiente e desenvolvimento e/ou áreas afins ao tema do projeto. 

1.1 no corpo do e-mail o/a interessado/a deverá informar: nome completo, link para acesso ao 

currículo lattes, dados pessoais de contato, horas de dedicação para as atividades de pesquisa, 

programa de pós-graduação da UFPR cursado ou em curso. 

1.2 é obrigatório apresentar em anexo ao e-mail uma carta de intenções de, no máximo, 3 páginas 

(A4, fonte Arial ou Times 12, espaçamento 1,5) na qual o/a interessado/a detalhará suas 

experiências de trabalho com assessoria e/ou análises de políticas públicas, atividades de pesquisa 

e extensão já realizadas. Na carta o/a interessado/a deverá explicar o que entende por justiça 

socioambiental e indicar ao menos um marco teórico de seu interesse. É desejável indicar 

eventuais experiências com metodologias participativas de educação popular, cartografia social, 

e análise de dados.   

2. Sobre o projeto. O tema do projeto busca refletir sobre a noção de justiça socioambiental e os 

impactos sociais e ambientais dos grandes projetos extrativistas (primeira fase) O recorte empírico 

se volta ao exame da Política Nacional e Estadual de Direitos das Populações Atingidas por 

Barragens (segunda fase). As atividades do projeto dividem-se em: a) estudo teórico-empírico; 

b) análise de políticas públicas; c) realização de metodologias participativas de educação popular 

junto ao público alvo do projeto; d) estudos de caso.  As atividades do projeto serão desenvolvidas 

no período de julho de 2020 a agosto de 2021. Com a participação no edital o/a candidato/a 

assume o compromisso de participar de todas as atividades do projeto.  

3. Da Participação. A candidatura para esse edital é para atuação voluntária. O projeto não possui 

previsão de recebimento de bolsas para pesquisa. Caso venham a existir bolsas, a classificação 

desse edital será utilizada para a distribuição. A participação nas atividades será certificada 

conforme as regras do programa de pós-graduação em Direito da UFPR. A divulgação dos 

resultados está prevista para o dia 03/07/2020.  

Katya Regina Isaguirre-Torres                                              Leandro Franklin Gorsdorf 

Tchenna Fernandes Maso 

Comissão de seleção 
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