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PROJETO DE PESQUISA SERTÕES, COMUNIDADES TRADICIONAIS E 
PROJETOS DE DES-ENVOLVIMENTO 

 

 
EDITAL Nº  

 

 
Seleciona discentes para integrar o Projeto de Pesquisa 

sertões, comunidades tradicionais e projetos e des-

envolvimento.  

 
A Coordenação do Projeto de Pesquisa sertões, comunidades tradicionais e projetos de des-

envolvimento, vinculado ao Departamento de Direito, Campus Central, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), torna público que estão abertas as inscrições para a seleção de discentes para 

participarem de suas atividades, as quais serão desenvolvidas de março de 2020 a março de 2021. 

DO PROJETO: 

Art. 1° O Projeto consiste em uma investigação, sob uma perspectiva interdisciplinar, crítica e 

holística, da relação entre grandes projetos de desenvolvimento (portos, usinas, complexos eólicos, 

barragens) e povos tradicionais do sertão como indígenas, quilombolas, caatingueiros, pescadores, 

camponeses e etc. 

Art. 2° Os objetivos específicos do Projeto de Pesquisa consistem em: 

I – contribuir com a investigação sobre a formação social e política do sertão, seus 

sujeitos,ancestraliddades e ameaças à direitos; 

II – ajudar na reflexão crítica sobre os grandes projetos de desenvolvimento. Tentando observar, 

principalmente, os danos que esses projetos causam em territórios tradicionais; 

III – fomentar a produção acadêmica da faculdade de direito; 

IV– sistematizar os resultados da pesquisa e publicá-los em seminário e artigos científicos. 

 
 

DAS VAGAS E DAS INSCRIÇÕES: 

Art. 3° São disponibilizadas 8 (oito) vagas, destinadas preferencialmente à estudantes do curso de 

direito, mas abertas a pesquisadores/as de outros cursos. 

Art. 4º Podem se inscrever discentes regularmente matriculados do 1º ao 10º período. 

Art. 5º As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail 

uernpovostradicionais@hotmail.com 

  

DO PROCEDIMENTO DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO: 

 

Art. 6º O/a pesquisador/a deverá, do dia 31 de janeiro ao dia 06 de fevereiro, enviar e-mail 

afimando que deseja participar da seleção. No dia 07 feveiro a coordenação do projeto enviará para o 

e-mail dos inscritos um tema para que seja feita uma redação. O/a pesquisador terá até 24 horas para 

retornar com o texto para a coordenação. 

Art. 7º No dia 09 de feveiro sairá o resultado com a lista dos/as pesquisadores/as que irão 

para a entrevista que será dia 14 de fevereiro, onde será avaliada a trajetória acadêmica, participação 

em projetos de ensino, de pesquisa e/ou de extensão e disponibilidade de tempo. No Mesmo dia 14 

sairá o resultado com os/as pesquisadores/as aprovados.  

DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO 

Art. 8 São obrigações dos discentes selecionados: 

I – participar dos encontros presenciais; 

II – participar de visitas e atividades práticas, encontros, seminários, palestras, simpósios, 
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jornadas e colóquios previamente agendados; 

III – produzir, obrigatoriamente, no mínimo, 01 (um) artigo científico com temática jurídica, sob 

orientação dos docentes envolvidos no projeto, para fins de publicação; 

IV – participar da elaboração dos relatórios do Projeto. 

 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9 As situações omissas ao presente edital serão resolvidas pela Coordenação do Projeto. 

 

 
Mossoró (RN), em 31 de janeiro de 2019. 

 
 
 
 

Prof. João Paulo do Vale de Medeiros 

         Coordenador 


