
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO  

A Coordenação do Curso de Direito e o Programa de Pós-Graduação em            
Direito da UFSM, juntamente com o Grupo de Estudos e Pesquisa em            
Democracia e Constituição (GPDECON/UFSM), tornam pública a abertura de         
vagas para acadêmicos e/ou profissionais interessados em realizar pesquisa,         
de caráter não remunerado, no GPDECON/UFSM, sob a coordenação da Prof.ª           
Dr.ª Nina Trícia Disconzi Rodrigues Pigato.  

DO GRUPO DE PESQUISA E SUAS ATIVIDADES  
O Grupo de Estudos e Pesquisa em Democracia e Constituição          

(GPDECON) destina-se a realizar debates, discussões e pesquisas sobre         
democracia e direito constitucional, com abordagem visando a sociedade em          
rede e o cenário brasileiro atual. 

REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

- Estar regularmente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação da 
UFSM relacionado à temática da pesquisa; 

- Serão admitidos candidatos externos à UFSM (graduandos ou profissionais), 
desde que comprovada a capacidade de dedicação à pesquisa;  

- Dedicar no mínimo 5 horas semanais ao projeto (leituras, elaboração de 
artigos e comparecimento às reuniões) 

 - Ter interesse e disponibilidade para reuniões semanais, leitura de textos, 
pesquisas individuais e coletivas, participação em eventos, etc. 

-Ter disponibilidade para dedicar, voluntariamente, pelo menos 2 horas 
semanais, presenciais, às atividades do grupo; 

- Reservar o horário das terças-feiras, das 18h às 19h30 para reuniões; 

- Possuir e manter atualizado currículo Lattes cadastrado na base de dados do 
CNPq; 

- Comparecer, no mínimo, a 75% das atividades presenciais desenvolvidas 
pelo grupo;  



- Realizar as leituras, fichamentos e pesquisas propostas no Grupo;  

- 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 re exões e leituras realizadas com apoio do 
Cepedi);  

- Submeter trabalho, na modalidade oral ou pôster, à Jornada Acadêmica 
Integrada da UFSM, no período a ser realizado; 

- Apresentar relatório das atividades realizadas ao longo do ano.  

  

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO  
As inscrições serão realizadas mediante envio de e-mail para         

gpdecon.ufsm@gmail.com, devendo mencionar o seguinte título: EDITAL DE        
SELEÇÃO GPDECON 2020. No e-mail deve ser anexado: a) informações          
básicas do candidato (nome, instituição de ensino ao qual está/esteve          
vinculado/a e semestre/matrícula, se houver, e telefone para contato pelo          
Whatsapp); b)o currículo lattes do candidato; c) uma CARTA DE INTENÇÃO,           
contendo uma breve justificativa sobre seu interesse em participar do grupo,           
enquanto pesquisador, e, no caso, de candidatos externos à UFSM,          
demonstrar capacidade de dedicação à pesquisa (produção acadêmica já         
realizada, familiaridade prévia com pesquisa etc).  

Ainda, deve ser informada sua disponibilidade para participar de reuniões,          
realizar as leituras e demais atividades do grupo.  

A ausência de qualquer uma das informações e/ou documentos         
solicitados acima importará na exclusão imediata do candidato da         
seleção. 

*** O PRAZO PARA INSCRIÇÃO SERÁ ATÉ O DIA 13 DE ABRIL DE 2020 
***  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
Serão selecionados os candidatos que melhor atenderem aos objetivos do          

grupo de pesquisa, levando-se em consideração o desempenho no histórico          
escolar da graduação, currículo lattes, disponibilidade e a carta de intenções. 

  



DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

Tendo em vista as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do            
Ministério da Saúde do Brasil, bem como diante da paralisação das atividades            
na Universidade Federal de Santa Maria em razão da pandemia do vírus            
COVID-19, o primeiro encontro do grupo poderá ser realizado por          
videoconferência, em data a ser confirmada e informada aos candidatos          
selecionados.  

  

DA CERTIFICAÇÃO  
A certificação de participação será entregue, ao término das atividades 

anuais, após aprovação do relatório anual das atividades. 

SANTA MARIA, 01 de abril de 2020.  

  

Prof.ª Dr.ª Nina Trícia Disconzi Rodrigues 
Pigato 

 

  

 


