
 

EDITAL 68/2022 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação          

                à Pesquisa e Extensão  
 
 

Divulga abertura do processo seletivo 

para o grupo de estudos “direito, 

violência e cotidiano”. 

 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro 

Universitário Campo Real, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

DIVULGA a abertura da seleção para o Grupo de Estudos “Direito, Violência e 

Cotidiano”. 

 

I - IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS 

 

1.1. Tema do grupo de estudos: História e Sociologia da Violência 

 

1.2. Título do grupo de estudos: Direito, Violência e Cotidiano. 

 

1.3. Órgão executor: Centro Universitário Campo Real 

 

1.4. Professores Coordenadores: Eduardo Russo Ramos e Luiz Eduardo Horst 

 

1.5. Local de realização: Centro Universitário Campo Real 

 

1.6. Justificativa teórica: 

 

O grupo de estudos: Direito, Violência e Cotidiano, tem como finalidade 

inserir acadêmicos, profissionais da área do direito e pesquisadores das ciências sociais 



 
e das ciências humanas em um debate direcionado a respeito das práticas cotidianas em 

que a violência se faz presente, pensando questões históricas, sociais e jurídicas. 

Nas últimas duas décadas, iniciou-se um movimento de interesse crescente 

pela história das diferentes manifestações de violência, dos discursos e das práticas 

jurídicas. Estes olhares sobre a violência, o crime, a criminalidade e o criminoso, 

procuram mostrar não apenas as mudanças ocorridas ao longo do tempo, mas também 

como elas se manifestam de diferentes formas através de representações em discursos 

e narrativas que são objetos de estudo para este grupo.  

Nossa proposta aos acadêmicos, profissionais da área e pesquisadores, é o 

de construir um olhar humanístico que domina conceitos e terminologias sociais, 

históricas e jurídicas, ampliando a capacidade de argumentação e interpretação, aliado 

a uma postura reflexiva e de visão crítica, fomentando a autonomia e a capacidade de 

aprendizagem, práticas estas indispensáveis para o exercício do Direito, à prestação da 

Justiça e o desenvolvimento da cidadania.  

 

1.7. Objetivos do grupo de estudos: 

 

1.7.1 Objetivo Geral 

 

Proporcionar um espaço de estudo, debate e formação de viés científico-

humanista a respeito do fenômeno da violência em nosso cotidiano. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

⮚ Estudar o fenômeno da violência através de 

leituras, debates e reflexões interdisciplinares entre historiografia, sociologia, 

antropologia, filosofia e pensamento jurídico; 

⮚ Analisar processos sociais e históricos 

que tematizam a violência racial, de gênero e política no século XX e XXI; 

⮚ Contribuir para a construção de uma 

visão crítica e científica sobre o fenômeno da violência. 



 
 

II - CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE ESTUDOS 

 

2.1 Carga horária total: Programa continuado – 03 horas por encontro. 

 

2.2 Público-alvo: Acadêmicos, Pesquisadores e Profissionais. 

 

2.3 Periodicidade: Quinzenal. 

 

2.4 Período de funcionamento: Indeterminado. 

 

2.5 Número de vagas: 10 internas e 5 externas. 

 

2.6 Taxa de inscrição (se houver): não há. 

 

2.7 Sistema de avaliação: Participação e produção científica no Evento de 

Iniciação Científica do Centro Universitário Campo Real. 

 

2.8 Metodologia:  

 

Serão desenvolvidas leituras de obras em língua portuguesa. 

Os encontros serão presenciais às sextas-feiras, no período da tarde. 

Excepcionalmente, os encontros ocorrerão na modalidade remota. 

As atividades do grupo não se encerram nos encontros quinzenais, visto que 

a pesquisa demanda a permanência em campo e tempo para levantamentos documentais, 

atividades além da presença no encontro. 

 

2.9 Cronograma de atividades: 



 
 

 

Data Atividade 

25.07.2022 Divulgação do Edital 

26.07.2022 a 02.08.2022 (até 

23:59) 

Inscrições via Google Forms: 

https://forms.gle/h36CXLNH31Rcp84S8 

03.08.2022 Análise das inscrições dos 

candidatos 

04.08.2022 Divulgação dos selecionados 

05.08.2022 1º Encontro 

 

 

 

III - IDENTIFICAÇÃO DOS PROFESSORES COORDENADORES 

3.1 Nome: Eduardo Russo Ramos 

3.1.1 Titulação: Mestre (Doutorando) 

3.1.2 Curso: Direito 

 

3.2 Nome: Luiz Eduardo Horst 

3.2.1 Titulação: Mestre 

3.2.2 Curso: Direito 

 

IV - REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS 

PARTICIPANTES DO GRUPO DE ESTUDOS 

As inscrições devem ser feitas via Google Forms: 

https://forms.gle/h36CXLNH31Rcp84S8 

Serão aceitas as inscrições dos candidatos que estejam cursando o ensino 

superior ou que já tenham concluído a graduação. Poderão se inscrever também 

Tabela formatada

https://forms.gle/h36CXLNH31Rcp84S8


 
pesquisadores e profissionais que possuam interesses de pesquisa em estudos sobre 

violência e direito. 

É importante que o interessado tenha ciência que a permanência no grupo 

demanda frequência e dedicação à pesquisa (critérios avaliativos). A falta injustificada a 

dois encontros importará no imediato descredenciamento e abertura de vaga, a ser 

suprida por lista de espera ou processo extemporâneo. 

A frequência, além da assiduidade retro, deverá totalizar 75% ou mais para 

fins de aproveitamento e certificação, sem prejuízo da produção semestral. 

 

Guarapuava, 22 de julho de 2022 

 

 

 

Profª. Moana França 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 


