
 

 

EDITAL 22/2021  Pró-Reitoria de Pós-graduação, Iniciação à 

Pesquisa e Extensão 

 

Divulga o Projeto de Pesquisa 

Institucional Contribuições da 

Agenda 2030 da ONU para a 

diminuição da violência de 

gênero no Brasil. 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

do Centro Universitário Campo Real, DIVULGA o Projeto de Pesquisa 

Contribuições da Agenda 2030 da ONU para a diminuição da violência de 

gênero.  

 

I IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

  

1.1 Tema: Contribuições da Agenda 2030 da ONU para a diminuição da 

violência de gênero. 

1.2 Órgão executor: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão em conjunto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Paraná. 

1.3 Professora Coordenadora: Ana Claudia da Silva Abreu. 

1.4 Local de realização: Centro Universitário Campo Real, Universidade 

Federal do Paraná e ambiente virtual de aprendizagem.  

1.5 Objetivos do Projeto: O Projeto de Pesquisa tem como objetivo geral 

analisar o processo de institucionalização da Agenda 2030 da ONU no 

sistema de justiça criminal a partir da atuação do Ministério Público e do 

juiz na primeira fase dos processos instaurados para apuração de 

feminicídios no Estado do Paraná. 

No que se refere aos objetivos específicos:  



 

 

- Estudar a Agenda 2030 da ONU e os seus objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 5 (Igualdade de 

Gênero) e o ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições eficazes).  

- Investigar como ocorreu a incorporação da Agenda 2030 da ONU pelo 

Conselho Nacional de Justiça a partir de setembro de 2018.  

- Examinar o possível impacto dessa incorporação na atuação do sistema de 

justiça criminal nos casos de feminicídio.  

- Analisar as denúncias de feminicídio e as alegações finais apresentadas 

pelo Ministério Público, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2019, bem 

como as decisões de pronúncia proferidas nos processos em trâmite nas 

Comarcas de entrância final do Estado do Paraná, com o objetivo de 

averiguar se ocorreu um abrandamento da atuação do sistema de justiça em 

relação ao crime imputado e ao acusado na primeira fase do procedimento 

do Tribunal do Júri.  

- Verificar se as qualificadoras sustentadas nas denúncias foram mantidas na 

argumentação das alegações finais e na decisão de pronúncia. 

 

II CARACTERÍSTICAS DO PROJETO  

 

2.1 Carga horária total: 40h  

2.2 Público-alvo: acadêmica(o)s do 5º ao 9º período do Centro 

Universitário Campo Real.  

2.3 Periodicidade: encontros mensais, pesquisa semanal.  

2.4 Período de funcionamento: agosto de 2021 a setembro de 2022 2.5  

2.5 Número de vagas: 4 vagas.  

2.6 Sistema de avaliação: - Frequência às atividades do projeto; - 

Elaboração de artigo nos moldes das revistas científicas indicadas pela 

orientadora. A ausência injustificada a dois compromissos consecutivos 

acarretará o desligamento do grupo.  

2.7 Metodologia:  



 

 

- Realizar as leituras indicadas pela professora orientadora. 

- Pesquisar as peças processuais dos processos de feminicídio do Estado do 

Paraná, conforme as categorias de análise que serão indicadas pela 

professora orientadora. 

- Organizar as informações em Planilhas do Excel e elaborar os gráficos. 

 

2.7 Cronograma das Atividades  

Tipo de Atividade Período 

Início 

Período 

Final 

Edital de Seleção – Publicação 12/08/2021 18/08/2021 

Entrevista de Seleção – via google meet 19/08/2021  

Discussão do plano de trabalho com o aluno 20/08/2021 30/09/2021 

Análise prévia da amostra de denúncias, alegações 

finais da acusação e das decisões de pronúncia 

para elaboração dos indicadores que serão 

aplicados a esses documentos. 

01/10/2021 30/11/2021 

Leitura de todas as denúncias, as alegações finais e 

as decisões de pronúncia selecionadas, com 

aplicação dos indicadores/Elaboração do relatório 

parcial. 

01/12/2021 01/03/2022 

Análise dos dados com base na bibliografia 

indicada. 

02/03/20222 30/04/2022 

Elaboração do relatório final com os resultados 

da pesquisa. 

01/05/2022 01/07/2022 

                            

                          III. DO PROCESSO SELETIVO  

 

As inscrições deverão ser realizadas através do formulário disponível 



 

 

no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevo-

lN_BmqhOXySNSC_2mXTp7cOvR29inofEm-

k5rlV2bcvQ/viewform?usp=sf_link. 

Após, será divulgada lista com a(o)s candidata(o)s selecionada(o)s 

para a entrevista via google meet em link que será disponibilizado no edital de 

convocação. Será publicada lista de selecionada(o)s em ordem alfabética e 

lista de espera, para o caso de qualquer da(o)s selecionada(o)s desligar-se do 

projeto.  

                                                           Guarapuava, 12 de agosto de 2021. 

 

 

 

  

 

                                                                                  

                                 Profª. Moana Rodrigues França 

                       Pró-Reitora de Pós-graduação, Iniciação à  

                          Pesquisa e Extensão 

                                                                            

                                                                                                                          

                                           Professora Ana Claudia da Silva Abreu 

                          Coordenadora do Projeto de Pesquisa 
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