CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DE SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS
PESQUISADORES PARA O GRUPO DE PESQUISA: SUJEITO,
NORMALIZAÇÃO E ACESSO À JUSTIÇA – PPGD – CESUPA, 2017

Por meio deste documento tornamos pública a abertura da inscrição para
seleção dos membros que deverão compor o Grupo de Pesquisa: Sujeito,
Normalização e Acesso à Justiça, coordenado pela professora dra. Ana
Darwich.
O grupo está vinculado ao CNPQ e faz parte das atividades do Programa de Pós
Graduação em Direito, stricto senso – PPGD, do Centro Universitário do Pará –
Cesupa. Visa -se por em prática o exercício da pesquisa acadêmica e da
iniciação científica entre os alunos da graduação e da pós graduação.
Como objetivo geral o grupo pretende debater e produzir trabalhos que tenham
como aporte teórico e metodológico as questões pertinentes à constituição do
sujeito e os diversos processos de normalização inscritos nas relações de poder.
Entre os dispositivos instrumentalizados como estratégias dos processos de
normalização encontra –se o discurso da constituição das identidades, sejam
elas de gênero, profissionais, familiares e comunitárias. Nesta direção as
reflexões se organizam em torno da premissa de que a normalização atua como
poderoso mecanismo que se manifesta como um recurso de poder simbólico nos
campos do político e jurídico. Seguiremos com a proposta original do grupo que
visa discutir se I) o excesso de determinação gera a redução das possibilidades
de formas de vida e das formas de sofrimento social ?; II) como o discurso
jurídico serve de dispositivo para gerar falta de reconhecimento?; III) a anomia
social se dá pelo excesso de determinação de discursos diagnósticos, dentre
eles o jurídico?. Inicialmente daremos ênfase aos dispositivos da sexualidade e
de gênero como um objeto de análise para pensarmos estas questões.

1. Requisitos para inscrição e seleção
1.1 A inscrição do processo seletivo deverá ser realizada na Secretaria do
Curso de Direito, localizada na Rua Alcindo Cacela, 2º andar, no período
entre 09/08/2017 e 18/08 de 2017.
1.2 Os candidatos poderão ser alunos do Curso de Direito e de outros cursos
afins, tanto do Centro Universitário do Pará – Cesupa, quanto de outras
instituições de ensino superior que estejam cursando a graduação entre
o 1º e o 8º período e os alunos da pós graduação de qualquer semestre
1.2.1 Os alunos que não sejam do Cesupa, deverão apresentar no ato de
inscrição o comprovante de matrícula em outra instituição de ensino.
.

1.3 A seleção será realizada por meio de entrevistas que acontecerão nos
dias 21 e 22/08/2017 e comunicadas a todos os inscritos unicamente por
email.
1.4 A classificação dos candidatos levará em consideração os seguintes
critérios:
a) Disponibilidade para o acompanhamento das atividades do grupo de
pesquisa
b) Compatibilidade da temática do grupo de pesquisa com os projetos de
trabalhos de conclusão de curso

2. Atribuições
2.1 Os encontros acontecerão quinzenalmente as segundas feiras, entre
19:00 e 21:00h, nas instalações do Curso de Direito do Centro
Universitário do Pará, Cesupa. Os alunos deverão cumprir a presença
em no mínimo 75% dos encontros
2.2 A participação no grupo de pesquisa importa em:
a) Auxiliar os pesquisadores do projeto a realizar a pesquisa e produzir,
sob orientação deles, artigos e textos a serem publicados em revistas
e eventos acadêmicos, inclusive de modo a integrar esse material aos
respectivos Trabalhos de Conclusão de Curso
b) Citar em todos os textos publicados a participação no respectivo grupo
de pesquisa
c) Participar das atividades do grupo de pesquisa como levantamento de
dados, debates, palestras, seminários, simpósios, etc.
d) Receber orientação na elaboração dos Trabalhos de Conclusão de
Curso como atividade do grupo.
3. Os resultados da seleção serão divulgados por email
4. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenadora do grupo de
pesquisa.

Belém, 09 de agosto e 2017

Prof. Dra Ana Darwich

