
 

 
 

EDITAL 05/2021-CURSO DE DIREITO 
 

EDITAL PARA A SELEÇÃO DE ESTUDANTES E PESQUISADORES DO GRUPO DE 
ESTUDOS DE DIREITO E CONSUMO SUSTENTÁVEL (GEDCS) 

 

1. Apresentação do Grupo de Estudos de Direito e Consumo Sustentável (GEDCS) 
O Grupo de Estudos de Direito e Consumo Sustentável (GEDCS) criado no ano de 2019, na Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM) tem por objetivo realizar ações de ensino, pesquisa e extensão na área do 
Direito e suas interfaces com as demais áreas afins com vista ao estudo maior do consumo sustentável. 
Coordenado pelas Professoras Drª Daniela Richter e Joséli Fiorin Gomes do Departamento de Direito, foi 
criado com o intuito de reunir graduandos, egressos, professores e interessados na área de Direito do 
Consumidor e de Sustentabilidade, criando um espaço de pesquisa, debate e fomento de sua 
aplicabilidade. 
 
2. Quem pode participar do grupo de estudos? 
Alunos da graduação da UFSM, ex-alunos da UFSM, alunos de outras IES, comunidade, professores e 
interessados no estudo de temas de direito do consumidor e sustentabilidade. O perfil geral esperado dos 
participantes inclui conhecimento do pacote office, nítida capacidade de iniciativa (pro-atividade), 
responsabilidade e organização, pontualidade, engajamento com a promoção dos projetos do grupo.  
 
3. Processo Seletivo e Número de Vagas 
O grupo de estudos contará com quinze (15) vagas para alunos de graduação e 08 (oito) vagas para 
alunos egressos e/ou interessados na temática, a serem preenchidas por meio de processo seletivo.  
Para se inscrever, os interessados devem enviar o interesse com seus dados pessoais, histórico escolar e 
currículo para o e-mail gedcs.ufsm@gmail.com até o dia 12/04/21. No campo assunto do e-mail deve 
constar “seleção de pesquisadores-gedcs”. Os acadêmicos e membros externos que já fazem parte do 
Grupo precisam apenas mandar e-mail com o interesse na permanência, sendo dispensado o envio de 
documentos. 
 
4. Divulgação do Resultado 
O resultado da seleção será publicado na página do Curso de Direito da UFSM até o dia 19/04/21.  
4.1 Os encontros serão realizados quinzenalmente sempre às terças-feiras, de maneira remota, pelo 
endereço do google meet a ser informado por e-mail, no horário das 17h30 às 18h e 30 min,  
4.2 Os textos a serem trabalhados serão disponibilizados aos membros do grupo por meio eletrônico.  
 
5. Metodologia de Trabalho do Grupo de Estudos 
5.1 O primeiro encontro do grupo ocorrerá no dia 20/04/2021 para uma apresentação inicial, discussão da 
metodologia de trabalho e expectativas com relação às atividades do grupo de estudos;  
5.2 Os debates se iniciarão no dia 27/04/2021. No total, serão 7 (sete) encontros ao longo de 6 (seis) meses 
de atividades de estudo e pesquisa, observados os feriados e eventos da instituição.  

 
6. Considerações Finais 
Terão direito a certificado de 30hs de atividades de pesquisa aqueles que comparecerem a no mínimo 6 
(seis) encontros dos 7 (sete) encontros totais. 
Importante destacar que a participação é voluntária, e que não há bolsas de estudos e pesquisa disponíveis 
no momento para as atividades vinculadas ao grupo de estudos. 
Dúvidas e demais questões pertinentes serão resolvidas pelas líderes do Grupo.  

 
Santa Maria, 31 de março de 2021. 

 
 
 
 

Professoras Daniela Richter e Joséli Fiorin Gomes 
Líderes do Grupo de Estudos 

 


