
EDITAL 001/2021  

SELEÇÃO DE PESQUISADORES 

 

O GRUPO DE PESQUISA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL NA 

CONTEMPORANEIDADE – GPPIC, da UFSM, liderado pela professora Dra. 

Isabel Christine De Gregori, convida interessados a participarem do processo de 

seleção para ingresso de novos membros.  

  

DAS VAGAS 

Serão disponibilizadas 05 (cinco) vagas para interessados.   

  

CRITÉRIOS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação 

da UFSM relacionado à temática da pesquisa (Direito, Ciências Sociais, Relações  

Internacionais, ou outras áreas afins, desde que justificado na ficha de inscrição);  

b) Serão admitidos candidatos externos à UFSM (graduandos ou profissionais) 

desde que comprovada a capacidade de dedicação à pesquisa mediante análise da 

documentação exigida;  

c) Dedicar no mínimo 08 horas semanais ao projeto (leituras, elaboração de 

artigos e comparecimento às reuniões);                                              

d) Disponibilidade para participar de reuniões do grupo, que acontecerão via 

meet, nas quintas-feiras, das 11h00min às12h15min);  

d)        Dominar as regras da ABNT e ter afinidade com a pesquisa e produção 

acadêmica;  

 

INSCRIÇÃO 

As  inscrições  serão  realizadas  exclusivamente  pelo  e-mail 

gpropriedadeintelectual.ufsm@gmail.com. 

No corpo do e-mail escrever SELEÇÃO GPPIC Primeiro Semestre 2021 – Nome 

do candidato. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 



As inscrições serão recebidas por e-mail tão somente entre os 17 (segunda-feira) a 

24 (segunda-feira) maio de 2021.  

  

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

Todos os documentos listados abaixo deverão ser enviados em formato PDF em 

anexo ao e-mail de inscrição (cada documento em um arquivo separado).  

   

1) dados pessoais do candidato(a);  

   

2) carta de motivações; (expor em até 3 páginas os motivos de participar do 

projeto, diferenciais do candidato, dentre outras informações que julgar 

relevantes). 

     

PROCEDIMENTO DA SELEÇÃO 

a) Análise da documentação entregue no momento da inscrição;  

b) Entrevista, via Google Meet, em data e hora a serem designadas, com todos os 

candidatos inscritos. 

 

ENTREVISTA 

DATA: 27 de maio de 2021.  

HORÁRIO: O horário será informado aos candidatos posteriormente, juntamente 

com o link para a reunião no Google Meet, sendo a entrevista de 10min para cada 

candidato. 

LOCAL:  Google Meet. 

    

RESULTADO DA SELEÇÃO 

O resultado da seleção será divulgado no site do Programa de Pós-Graduação 

em Direito- https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgd/ e na 

página oficial do Facebook do GPPIC, https://www.facebook.com/Grupo-de-

Pesquisa-em-Propriedade-Intelectual-UFSM481822318856630/?ref=bookmarks. 

  



INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 A primeira reunião do grupo será realizada no dia 08 de junho de 2021, às 

11h00min, em link a ser disponibilizado, sendo a presença obrigatória sob pena de 

exclusão do grupo.  

 

Santa Maria, 17 de maio de 2021. 

Profa. Dra. Isabel Christine De Gregori 

Pesquisadora e líder do Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual na 

Contemporaneidade– GPPIC 


