UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
PHRONESIS - JURISDIÇÃO E HUMANIDADES
EDITAL 01/2018/PHRONESIS
CHAMADA PÚBLICA PARA GRUPO DE ESTUDOS

O Grupo de Pesquisa Phronesis: Jurisdição e Humanidades, cadastrado no DGP/CNPq,
está com chamada aberta, até 29/03, para graduandas(os) e graduadas(os) em Direito ou
áreas afins participarem de suas atividades, na condição de pesquisadores ou ouvintes,
durante o ano de 2018.
DO GRUPO DE PESQUISA E SUAS ATIVIDADES
O Grupo de Pesquisa Phronesis: Jurisdição e Humanidades, cadastrado no diretório de
grupos de pesquisa do CNPq desde 2013, tem como líder a Profa. Angela Espindola. O
Grupo apoia e promove eventos científicos e desenvolve projetos de ensino, pesquisa e
extensão junto à UFSM. Os estudos e atividades do Grupo estão afinados à Área de
Concentração do PPGD/UFSM, qual seja: Direitos Emergentes na Sociedade em Rede
e organizam-se em duas linhas de pesquisa: (1) Direitos da sociobiodiversidade e
sustentabilidade e (2) Direitos na sociedade em rede: atores, fatores e processos na
mundialização.
Durante o ano de 2018, as atividades do Phronesis: Jurisdição e Humanidades estarão
direcionadas a desenvolver estudos e investigações sobre o sistema judicial, visando o
enfrentamento das “crises do judiciário e do acesso à justiça”, a partir da perspectiva do
“acesso à justiça qualitativo”. Considerando a proposta do Phronesis de contrapor e
aproximar suas duas faces, quais sejam, a Jurisdição e as Humanidades, todas as
reflexões feitas pretendem, em alguma medida, uma interface do Direito com a Arte, a
Literatura e o Cinema. A finalidade do Grupo, para além de promover a prática de
estudos, realizar pesquisas e publicar artigos em periódicos, consiste em realizar
atividades e ações de extensão, apoiar e promover eventos científicos, constituindo-se,
sobretudo, como um espaço de construção e socialização do conhecimento e troca de
experiências e vivências pessoais e culturais.
DAS REUNIÕES
As reuniões do Grupo são sediadas na Universidade Federal de Santa Maria, no prédio
da Antiga Reitoria (Rua Floriano Peixoto, n. 1184, 4º andar – Centro). Os encontros, com
duração estimada de 1h, terão periodicidade semanal, ocorrendo preferencialmente, às

segundas-feiras, às 17h30. Eventualmente as atividades poderão ser agendadas em
horários e espaços alternativos.
DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
Serão destinadas 15 vagas para interessadas(os), das quais 10 destinam-se a
pesquisadores(as) e 5 para ouvintes. As candidaturas deverão observar os seguintes
critérios:
Serão selecionáveis, candidatas(os) que atenderem aos seguintes critérios:
a) Estar cursando ou ter cursado curso de graduação ou pós-graduação em Direito ou
áreas afins;
b) Ter interesse e disponibilidade para reuniões semanais, leitura de textos,
pesquisas individuais e coletivas, participação em eventos, etc.
a) Ter disponibilidade para dedicar, voluntariamente, pelo menos 2 horas semanais,
presenciais, às atividades do grupo;
b) Ter disponibilidade para dedicar, voluntariamente, pelo menos 10 horas semanas
para atividades à distância;
c) Reservar o horário das segundas-feiras, das 17h30 às 18h30 para reuniões;
São compromissos das(os) candidatas(os) selecionadas(os) na condição de
pesquisadores:
a) Aderir a um dos projetos em andamento ou constituir um novo projeto com a
colaboração de outros integrantes do Grupo;
b) Comparecer, no mínimo, a 75% das atividades presenciais desenvolvidas pelo
grupo;
c) Realizar as leituras, fichamentos e pesquisas propostas no Grupo;
d) Alimentar o banco de dados do Mendeley do Grupo;
e) Fazer referência à participação do Grupo de Pesquisa em todas as formas de
divulgação (trabalhos de conclusão de curso, artigos, livros, resumos,
apresentações orais e qualquer outra forma de divulgação de atividades que
resultem, total ou parcialmente, das reflexões e leituras realizadas com apoio do
Phronesis: Jurisdição e Humanidades;
f) Submeter trabalho, na modalidade oral ou pôster, à 33ª Jornada Acadêmica
Integrada da UFSM, a realizar-se no período de 22 a 26 de outubro de 2018.
g) Ter seus dados cadastrados e atualizados no Currículo Lattes, disponível no
endereço http://lattes.cnpq.br/curriculo/.
h) Entregar, ao término das atividades anuais, relatório das atividades realizadas;
Serão admitidos participantes ouvintes, até o limite de 5 (cinco) discentes, preenchidos os
requisitos deste edital.

DA INSCRIÇÃO:
As inscrições deverão ser feitas através do e-mail phronesis.ufsm@gmail.com mediante
preenchimento de formulário próprio (vide anexo), acompanhado de Memorial Acadêmico.
Em assunto, escrever: SELEÇÃO PHRONESIS 2018.
DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADO:
As candidaturas serão avaliadas pela Coordenação do processo seletivo, composta pela
professora orientadora e outras duas pesquisadoras do Grupo (uma representante da
graduação e uma representante da pós-graduação).
Pontos a serem observados na avaliação do Memorial Acadêmico: a) Justificativa
pessoal; b) Justificativa quanto à linha de pesquisa; c) Esboço da(s) temática(s) de
pesquisa(s); d) Outras experiências acadêmicas. Na avaliação do currículo lattes será
observada, em especial, a produção bibliográfica e técnica.
A divulgação dos resultados será feita, por e-mail, no dia 30/03. As(os) selecionadas(os)
deverão comparecer à reunião de trabalho, no dia 02/04, às 17h30, no 4º andar, do
Prédio da Antiga Reitoria da UFSM.
DA CERTIFICAÇÃO:
A certificação de participação será entregue, ao término das atividades anuais, após
aprovação do relatório anual das atividades.

Santa Maria, 16 de março de 2018.

ANGELA ARAUJO DA SILVEIRA ESPINDOLA
Líder do GP PHRONESIS: Jurisdição e Humanidades
LUANA DA SILVA SEEGER
Pesquisadora (BOLSISTA CAPES/PPGD/UFSM)
MILIANE DOS SANTOS FANTONELLI
Pesquisadora (BOLSISTA PIBIC/CNPq/UFSM)

Ficha de inscrição
Informações Gerais:
Modalidade:
Nome:
WhatsApp:
Outro celular:
E-mail:
Lattes:
Graduação
Pós-Graduação

( )Pesquisador(a) – 15 vagas

(

)Ouvinte – 5 vagas

Curso: ..................................
( ) concluída em..................
IES: .............
Curso: ..................................
( ) concluída em..................
IES: .............
Disponibilidade:
Seg Ter Qua Qui Sex

Curso: ......................
( ) em andamento
Semestre atual: .............
Curso:..................................
( ) em andamento
Semestre atual: .............

Manhãs
disponíveis, ainda
que parcialmente
(em 2018):
Tardes
Seg Ter Qua Qui Sex
disponíveis, ainda 
que parcialmente
(em 2018):
Noites
Seg Ter Qua Qui Sex
disponíveis, ainda 
que parcialmente
(em 2018):
Horas semanais destinadas ao Phronesis
2h a 5h
(para atividades presenciais ou à distância) 10h a 15h
Experiência:
Tem experiência
( ) Sim ( ) Não.
como membro de Se sim, detalhar o que julgar necessário:
grupo de
pesquisa?

6h a 10h


Anexar MeMorial acadêMico contendo as seguintes informações:
1. Razões (pessoais/profissionais/acadêmicas) para as quais deseja ingressar no
PHRONESIS;
2. Indicação, com justificativas, da linha de pesquisa que deseja se vincular;
3. Esboço de temáticas de pesquisa com potencial de desenvolvimento durante o ano letivo;
4. Experiência acadêmica e/ou técnica em pesquisa.

