EDITAL 01/2021 NPPDI (CNPq/UFSM)
SELEÇÃO DE NOVAS/OS PARTICIPANTES
O NPPDI – Núcleo de Pesquisa e Práticas em Direito Internacional (CNPq/UFSM), vinculado
ao Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) e em Relações Internacionais (PPGRI) da
UFSM, informa por meio deste Edital que estão abertas as inscrições para seleção de novas/os
interessadas/os em participar como pesquisadoras/es (programa de tutoria de iniciação
científica) e extensionistas (programa de extensão) nas suas atividades.
1. Do NPPDI e das suas atividades
1.1. O NPPDI – Núcleo de Pesquisa e Práticas em Direito Internacional (CNPq/UFSM) é uma
iniciativa conjunta de pesquisadoras/es do CCSH/UFSM e de instituições parceiras para o
desenvolvimento de pesquisas científicas e ações de extensão universitária relacionadas ao
direito internacional dos direitos humanos dentro das linhas de pesquisa “instituições e
desenvolvimento” e “direitos na sociedade em rede: atores, fatores e processos da
mundialização”. O NPPDI é certificado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq pela UFSM.
1.2. O NPPDI tem vocação transdisciplinar e crítica, buscando unir saberes populares e
acadêmicos na condução das pesquisas e na construção do conhecimento universitário, razão
pela qual aposta na indissociabilidade entre pesquisa e extensão.
1.3. No programa de tutoria de iniciação científica, as/os estudantes são acolhidas/os no
seio de um projeto de pesquisa em andamento e são capacitadas/os nos protocolos da pesquisa
e, a partir disso, são estimuladas/os a formular os seus próprios problemas de pesquisa a partir
das pesquisas em andamento. Atualmente estão sendo desenvolvidos os projetos “Direito
Internacional e Políticas Públicas Estaduais” e “Direitos emergentes para a justiça global: análise
institucional do desenvolvimento, do reconhecimento e da decolonialidade na América Latina”.
1.4. O Programa de Extensão “As Fronteiras do Direito: a permeabilidade das fontes
jurídicas internacionais na esfera local” reúne as ações de extensão Cine Direitos Humanos, Ciclo
de Debates em Direito Internacional e Ateliê de Pesquisa em Direito Internacional.
2. Das vagas
2.1. Serão destinadas até 05 vagas para estudantes ou egressa/os dos Cursos de Graduação
e Pós-Graduação em Direito, Relações Internacionais ou áreas afins, da UFSM ou região.
2.2. A eventual seleção neste Edital não garante qualquer bolsa de pesquisa ou extensão,
as quais serão alocadas conforme disponibilidade das agências de fomento, via editais próprios.
2.3. Perfil desejado: (a) engajamento com os direitos humanos; (b) identificação com os
valores do respeito e delicadeza no trato pessoal, ética profissional e compromisso com a
qualificação do serviço público; (c) interesse pelas dimensões institucionais dos problemas locais;
(d) interesse pelos métodos empíricos e clínicos de pesquisa e (e) familiaridade com idiomas.

3. Dos requisitos para a inscrição
3.1. Ter seus dados cadastrados e atualizados no Currículo Lattes.
3.2. Se estudante, já ter cursado as disciplinas de IED/Noções de Direito e Direito
Internacional Público e ter particular interesse por este campo de pesquisa.
3.3. Ter disponibilidade para dedicar no mínimo 10h semanais às atividades, das quais 2h
de atividades síncronas (reunião semanal do NPPDI).
4. Da inscrição
4.1. As/os interessadas/os deverão enviar e-mail para nppdi@ufsm.br com o título
“Seleção NPPDI 2021”, até o dia 25/05/2021, e incluir em anexo: (a) histórico escolar atualizado;
(b) carta de intensões de uma página contendo (i) os motivos pelos quais gostaria de participar
do NPPDI, (ii) como entende a indissociabilidade entre pesquisa e extensão e (iii) como os seus
interesses de pesquisa se inserem nas pesquisas e atividades de extensão em andamento no
NPPDI; e (c) cópia do Currículo Lattes completo.
4.2. As/os candidatas/os serão selecionadas/os a partir da analise conjunta dos anexos
acima mencionados e serão entrevistadas/os via Google Meet no dia 27/05/2021, em horários a
ser pré-definidos por e-mail enviado no dia 26/05/2021.
4.3. Os resultados serão divulgados até o dia 29/05/2021, por resposta dirigida ao e-mail
de cada candidata/o, assim como informações sobre o inicio das atividades.
5. Das disposições gerais
5.1. As reuniões do NPPDI acontecerão via Google Meet enquanto durar a suspensão das
atividades presenciais. Reuniões presenciais, quando autorizadas, acontecerão na Sala 4244,
Prédio 74C, Campus UFSM - Av. Roraima, Camobi.
5.2. A certificação de participação como pesquisador/a e extensionista será entregue, ao
término das atividades de 2021, após aprovação do relatório anual das atividades para quem
participar de, no mínimo, 75% das atividades desenvolvidas pelo grupo.
5.3. As/os alunas/os eventualmente não selecionadas/os, e outras/os eventuais
interessadas/os, poderão participar como ouvintes nas atividades abertas à comunidade
acadêmica e/ou externa. Eventuais editais para ações específicas poderão ser lançados.
5.4. Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail nppdi@ufsm.br
Santa Maria, 10 de Maio de 2021
Professor Dr. Ademar Pozzatti
Coordenador do NPPDI

