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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa e extensão, junto com o ensino, compõem um tripé de faces indissociáveis 

e fundamentais para formação de um futuro jurista. E é com vistas a esse fim que a gestão 

Amanhã Há De Ser Outro Dia (2014/15) busca incentivar a atuação jurídica voltada para os 

problemas sociais e a produção científica autônoma dos estudantes.  

Essas atividades que fogem da sala de aula são altamente encorajadas, em especial 

porque a flexibilidade nelas observadas permite que cada aluno tenha espaço para explorar 

livremente os assuntos que lhe despertam interesse. 

Foi pensando nessa importância que a gestão Amanhã há de ser outro dia organizou 

a presente Cartilha de Pesquisa e Extensão. Visamos mostrar aos estudantes todas as 

possibilidades de engajamento nessas atividades e caminhos para que possam delas 

participar.  

 

1. PESQUISA 

 

A pesquisa deve se solidificar como atividade autônoma da formação universitária, 

sem que se desvincule totalmente do diálogo com o ensino e extensão. 

Neste sentido, o CAHS publica anualmente a Revista Themis, que constitui o 

principal espaço de publicação científica discente da Faculdade de Direito da UFPR, e 

semestralmente a Folha Acadêmica, que é uma publicação norteada por um tema central e 

que garante espaço para outras formas de manifestação que não aquela estritamente 

científica. Além disso, o C A H S promove eventos destinados à divulgação e orientação 

acerca das atividades de pesquisa e colabora com a organização e financiamento de 

outras publicações, a exemplo dos Anais das Jornadas de Iniciação Científica (promovidas 

pelo Grupo PET-Direito/UFPR). 

Dito isto, sem olvidar que a pesquisa possui a característica essencial da autonomia, 

há três formas principais de se fazer pesquisa na graduação em Direito da UFPR: por meio 

dos Programas de Iniciação Científica, pelo PET–Direito ou mediante participação em um 

dos diversos grupos de pesquisa não institucionalizados. 
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1.1 PESQUISAS INSTITUCIONALIZADAS 

1.1.1 INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A pesquisa institucionalizada na Faculdade de Direito da UFPR, ocorre através das 

atividades de professores pesquisadores e alunos nos núcleos e grupos de pesquisa. 

Muitos desses núcleos estão certificados junto ao CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa), 

o que permite que exista possibilidade de acesso ao financiamento das agências de 

fomento à pesquisa. Mais informações sobre os núcleos podem ser acessadas na página 

do DGP/CNPq, http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/. 

Ela estimula o aumento da produção científica e se mostra incentivo para que os 

estudantes aprimorem o pensamento e a prática científicos sob a orientação dos 

pesquisadores. 

Os projetos de pesquisa atualmente desenvolvidos pelos professores da Faculdade 

de Direito encontram-se abaixo. O aluno não está limitado a eles, contudo, e é inclusive 

encorajado a procurar um professor orientador para que seja providenciada a abertura de 

uma nova linha de pesquisa. 

A iniciação científica, forma mais acessível de participação da pesquisa 

institucionalizada na Faculdade, é regida por edital anual. O edital do ano de 2015 pode 

ser acessado através do link:  

http://www.prppg.ufpr.br/sites/default/files/documentos/ic/docs2015/EDITAL%20PIBIC%2C%20PIBIC%20AF

%2C%20PIBITI%2C%20PIBIC%20EM%20-2015.pdf.  

Todos os estudantes de graduação a partir do segundo ano do curso podem 

participar das atividades de iniciação científica e concorrer a bolsas de pesquisa. Aqueles 

que desejarem inscrever novos Programas de Pesquisa, junto a professores devem seguir 

o seguinte edital, destinado ao preenchimento dos orientadores, até a data de 31/03/2015: 

http://www.prppg.ufpr.br/sites/default/files/documentos/ic/docs2015/TUTORIAL_PARA_INSCRICAO_DOS_P

ROFESSORES_EDITAL_2015.pdf  

 No final dessa cartilha, organizamos uma tabela com os atuais projetos de pesquisa 

dos Professores da Casa, de modo a facilitar a procura dos alunos. Lembramos que essas 

informações foram retiradas do Currículo Lattes de cada Professor e, também, que nada 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/
http://www.prppg.ufpr.br/sites/default/files/documentos/ic/docs2015/EDITAL%20PIBIC%2C%20PIBIC%20AF%2C%20PIBITI%2C%20PIBIC%20EM%20-2015.pdf
http://www.prppg.ufpr.br/sites/default/files/documentos/ic/docs2015/EDITAL%20PIBIC%2C%20PIBIC%20AF%2C%20PIBITI%2C%20PIBIC%20EM%20-2015.pdf
http://www.prppg.ufpr.br/sites/default/files/documentos/ic/docs2015/TUTORIAL_PARA_INSCRICAO_DOS_PROFESSORES_EDITAL_2015.pdf
http://www.prppg.ufpr.br/sites/default/files/documentos/ic/docs2015/TUTORIAL_PARA_INSCRICAO_DOS_PROFESSORES_EDITAL_2015.pdf
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impede que os Professores, a pedido dos alunos, abram novos projetos de pesquisa para 

esse ano. 

 

1.1.2 PET – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

COORDENAÇÃO: PROFESSOR LUIZ FERNANDO LOPES PEREIRA 

O PET (Programa de Educação Tutorial) é um grupo de pesquisa individual e coletiva 

orientado por um professor-tutor. Hoje, o PET conta com 12 vagas para bolsistas e 06 vagas 

para voluntários, totalizando 18 estudantes da graduação. 

O que significa um grupo de pesquisa individual e coletiva? 

Significa que o PET é um grupo que permite ao aluno o desenvolvimento de uma 

pesquisa individual e autônoma, que é o requisito de ingresso ao programa, através de um 

processo seletivo. A pesquisa individual será conduzida pelo aluno durante a sua 

permanência no programa. Nesse sentido, o espaço coletivo tem a função de oferecer a 

cada petiano um lugar de diálogo e exposição, esclarecimento e debate sobre anseios e 

modos de encaminhar cada pesquisa: possibilitar a troca - sugerir bibliografia, apontar 

lacunas, propor idéias e compartilhar acúmulos de assuntos e conteúdos diferentes. 

Cada petiano a cada ano deve participar da Jornada de Iniciação Científica, que é um 

evento, organizado pelo PET, aberto a toda a comunidade acadêmica do curso de direito da 

UFPR. A Jornada é um espaço que oportuniza a inscrição de artigos (resultado das 

pesquisas individuais), a sua defesa perante uma banca de professores, a sua avaliação e 

a sua classificação para publicação nos Anais de Iniciação Científica. 

Além disso, o PET funciona como um grupo de estudos que, paralelamente à pesquisa 

individual de cada integrante, realiza leituras de assuntos e autores escolhidos pelos próprios 

alunos, a cada semestre. No ano passado, o PET organizou um grupo de estudos sobre 

intérpretes do Brasil, lendo e discutindo textos de autores como Sérgio Buarque de Holanda, 

Gilberto Freyre e outros. O resultado dos estudos coletivos e presenciais é a construção de 

um artigo coletivo, publicado na revista Themis, – feito por todos os petianos a partir das 

reflexões ao longo do ano sobre o assunto e autor escolhidos. 

Qual a diferença entre a iniciação científica e o PET? 

O PET é uma forma de iniciação científica. A diferença é que na iniciação científica, 

propriamente dita, o aluno é orientado por um professor, que pode ou não ter linhas de 

pesquisa já estabelecidas. No PET o aluno escolhe por si o que deseja pesquisar e a sua 

orientação ocorre através das trocas que o grupo de pesquisa coletiva oferece. Nada impede 

que os petianos desenvolvam suas pesquisas com a orientação de um professor através da 

iniciação científica strictu sensu. 
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Como funciona o PET? 

O grupo de estudos coletivo possui um dia fixo de encontro para o debate sobre os 

textos lidos a cada semana: toda sexta-feira, às 13h30, na sala do PET, no segundo andar. 

Essa reunião é aberta a todos os alunos que quiserem participar. 

Como faço para entrar no PET? 

Existe uma diferença entre acompanhar as leituras/participar das reuniões e ser um 

petiano. Para entrar para o programa é necessário estar matriculado a partir do 2º ano da 

graduação e passar por um processo seletivo, que ocorre todo início de ano. Esse processo 

consiste na realização de uma prova eliminatória, que versa sobre a leitura de um livro 

previamente indicado. Esse ano, o livro cobrado será “Mitologias Jurídicas da Modernidade” 

do Paolo Grossi. Uma vez classificado, o aluno irá inscrever um projeto de pesquisa, que 

será avaliado e apresentado a uma banca avaliadora. É importante ressaltar que os petianos 

se disponibilizam a auxiliar os candidatos e oferecem uma oficina de metodologia voltada à 

elaboração do projeto. Aqueles que forem aprovados poderão, conforme sua classificação, 

receber bolsas de pesquisa durante sua participação no programa. 

Quais outras atividades o PET realiza? 

Além da Jornada de Iniciação Científica e o grupo de leitura coletiva, o PET também 

promove outros eventos, como o PET-Literatura, o PET-Cinema, o Diálogos do PET e as 

Oficinas de Metodologia. Fique por dentro da nossa programação e participe de nossos 

encontros, todas às sextas-feiras, 13h30 na sala do PET (terceiro andar). 

 

1.2 GRUPOS DE PESQUISA AUTÔNOMOS 

1.2.1 NIDDE – NÚCLEO DE INVESTIGAÇÕES EM DIREITO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

COORDENAÇÃO: PROFESSOR ANDRÉ PEIXOTO DE SOUZA 

O NIDDE – Núcleo de Investigações em Direito e Desenvolvimento Econômico surgiu 

em agosto de 2014 com o objetivo de incentivar o estudo, a pesquisa e a busca de novas 

alternativas jurídicas promotoras do desenvolvimento econômico no Brasil. 

Desde então, o NIDDE se reúne quinzenalmente para a discussão dos assuntos mais 

relevantes e polêmicos no âmbito de estudo do Direito e Economia, além de promover 

eventos e incentivar a pesquisa acadêmica na Faculdade de Direito da UFPR. Todas as 

atividades do núcleo são supervisionadas pelo Prof. Dr. André Peixoto de Souza, docente 

da disciplina de Economia Política. 
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Adotando como premissas fundamentais a liberdade, a solidariedade e o respeito à 

diversidade, o NIDDE está aberto à participação de todos os estudantes, 

independentemente de seu posicionamento político ou ideológico. 

Para mais informações, contate um dos membros do núcleo ou acesse 

facebook.com/niddeufpr 

 

1.2.2 GEDAI – GRUPO DE ESTUDOS DE DIREITO AUTORAL E INDUSTRIAL 

COORDENAÇÃO: PROFESSOR MARCOS WASHOWICZ 

O Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial – GEDAI/UFPR está atualmente 

vinculado ao Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná - 

UFPR. Ele surgiu em maio de 2007 junto à Universidade Federal de Santa Catarina, tendo 

sido transferido para Curitiba no ano de 2013. 

O GEDAI/UFPR tem como seu principal objetivo estudar o desenvolvimento dos 

Direitos de Propriedade Intelectual na Sociedade da Informação, através da comparação do 

sistema internacional de direitos autorais e industriais, da análise dos processos de 

concretização dos direitos e diversidades culturais e da reflexão sobre a regulamentação 

dos direitos intelectuais frente aos desafios da Sociedade da Informação. 

Para atingir essa finalidade  por observa-se três objetivos específicos: (i) compreensão 

dos efeitos do direito fundamental à cultura e diversidade cultural na sociedade 

contemporânea, analisando os limites dos direitos autorais na tutela dos bens imateriais; (ii) 

avaliação das consequências da revolução tecnológica em andamento e do advento da 

cultura digital sobre a regulamentação dos direitos intelectuais; e (iii) identificação do 

conteúdo da proteção jurídica e o alcance da circulação da produção cultural desenvolvida 

nas instituições públicas. 

Ainda, visando intensificar o intercambio da pesquisa no Brasil, o GEDAI/UFPR 

envolve-se em projetos com outras equipes acadêmicas de diversas instituições de ensino 

superior e de pesquisas brasileiras. Como exemplo: 

 

■ PROCAD – Sociedade da Informação; Democracia; Desenvolvimento e Inclusão 

Tecnológica; 

■ PROCULTURA – Direitos Culturais e o Desafio da Regulamentação dos Direitos; 

■ Projeto CNPq – Em busca de um marco legal para a economia criativa: Reflexo da 

sociedade da informação no trabalho criativo da propriedade intelectual (CNPq/SEC/MinC 

N.º 80/2013). 
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O Grupo é composto por pesquisadores, mestres e doutores, que dedicam seus 

estudos nas diversas áreas da Propriedade Intelectual, nas seguintes linhas de pesquisa: 

Propriedade Intelectual – Inovação e Conhecimento: analisar a tutela jurídica dos 

novos bens intelectuais advindos da nova Tecnologia da Informação com vistas ao 

desenvolvimento socioeconômico que promova inovação, inclusão tecnológica e difusão do 

conhecimento. 

Direito Autoral: Direitos Fundamentais e Diversidade Cultural: compreender os 

efeitos do direito fundamental à cultura sobre os limites do direitos autorais; a proteção e 

circulação da produção cultural desenvolvida nas instituições públicas; os papéis da 

cidadania cultural no processo de inclusão social; a função do Estado em matéria cultural, 

as políticas públicas de cultura e a regulamentação jurídica dos direitos culturais. 

Economia Criativa: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento – estudar o Direito 

Autoral enquanto instrumento jurídico capaz de servir como marco regulatório para a 

formulação de políticas públicas a fim de fortalecer as indústrias criativas e dinâmicas, com 

vista a uma Economia Criativa sustentável para o país. 

Regime Internacional de Propriedade Intelectual: Tratados e Organizações 

Internacionais (OMC, OMPI e UNESCO) – avaliar o Sistema Internacional de Tutela da 

Propriedade Intelectual face a revolução tecnológica da informação, das novas formas de 

comunicação, de expressão, de produção de bens intelectuais e como as novas redes 

sociais na Internet possibilitam a socialização do conhecimento. 

Sociedade da Informação: Democracia e Inclusão Tecnológica – analisar as novas 

formas de criação de bens intelectuais (obras colaborativas), de transformação criativa 

(samplers), de distribuição/compartilhamento advindas das redes sociais (P2P), e a 

socialização do conhecimento enquanto paradigma da cultura digital sobre a 

regulamentação dos diretos autorais. 

Direitos das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s):identificar 

o conteúdo da proteção jurídica e o alcance da circulação da produção cultural desenvolvida 

nas instituições públicas e do regime de concorrência aplicado às novas mídias na Internet. 

Propriedade Intelectual e Direito Concorrencial – compreender a interface do direito 

concorrencial e da propriedade intelectual nos novos modelos de negócios na Sociedade da 

Informação com foco no desenvolvimento dos setores produtivos da Economia Criativa. 

Os resultados esperados pelo trabalho dos pesquisadores do GEDAI podem ser 

relacionados nos seguintes aspectos: 

Produção científica e orientação acadêmica: 

1. Pesquisa científica desenvolvida por meio de artigos, monografias, dissertações e 

teses buscam o enfrentamento dos desafios para direitos intelectuais diante do novo 

ambiente tecnológico advindo pela Revolução da Tecnologia da Informação. 
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2. A orientação acadêmica está de conformidade com as diretrizes do Programa de 

Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

3. A orientação acadêmica no que tange ao Curso de Direito da Universidade Federal 

do Paraná – UFPR se desenvolve através do estímulo a pesquisa na área do Direito da 

Propriedade Intelectual, seja na proposta de projetos de iniciação científica, no estimulo de 

pesquisas monográficas ou na docência das disciplinas de propriedade intelectual em cursos 

regulares ou de capacitação interna dos servidores da UFPR.

 

2. EXTENSÃO 

 

A Universidade pública não deve apenas servir para a formação profissional dos alunos 

que nela ingressarem. Com seu potencial transformador e emancipatório, também deve se 

voltar para a sociedade, estendendo seus muros para a realidade que a cerca. Projeto de 

Extensão é a ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, artístico, 

científico ou tecnológico, que contempla os quatro princípios estabelecidos por Resolução 

(Res. 72/11 CEPE – UFPR): impacto e transformação, interação dialógica, 

interdisciplinaridade e indissociabilidade do tripé Ensino-Pesquisa-Extensão. 

Assim, a extensão busca aliar o aprendizado em sala e nos livros com o que vivemos 

na realidade. A ideia da extensão como uma prática unilateral, em que o conhecimento flui 

dos acadêmicos para a comunidade, não é compatível com o ideal dos grupos extensionistas 

da Faculdade de Direito da UFPR. Para nós, a extensão se realiza na troca de experiências 

com a comunidade, no intercâmbio entre o saber universitário e o popular e na assessoria 

jurídica (e não uma assistência pontual) como uma das ferramentas possíveis para a luta de 

direitos. Os grupos buscam a conscientização da sociedade sobre os seus problemas e 

direitos, fomentando o papel dos seus agentes como sujeitos ativos de sua história e 

objetivando a realização de uma justiça material, e não somente processual. 

Convidamos toda a comunidade acadêmica a conhecer melhor os grupos de extensão 

da Faculdade de Direito da UFPR e a se integrar nessa prática tão importante para a 

formação dos estudantes.

 

2.1 GRUPOS DE EXTENSÃO 

2.1.1  CANAL DIRETO VILA DAS TORRES 

COORDENAÇÃO: PROF. ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO 

Organiza suas ações em 4 eixos de atuação, sempre em parceria com as entidades 

organizadas em torno à Rede de Integração e com as demandas fixadas por ela própria: 
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(1) Mutirão de Orientação Jurídica a ser organizado com a participação de estudantes 

e professores da UFPR, visando prestar orientação judicial e extrajudicial e abrir canais de 

diálogo que permitam a aproximação e a compreensão das reais demandas da população; 

(2) Levantamento de dados para diagnóstico da violação de direitos difusos e coletivos, 

com ênfase na questão da criança e do adolescente. 

(3) Realização de debates periódicos com a comunidade sobre temas vinculados a 

direitos individuais, sociais e coletivos, no contexto da urbanização da cidade de Curitiba. 

 

2.1.2  ACESSO À SEGURIDADE SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

COORDENAÇÃO: PROF. SIDNEI MACHADO. 

Procura estimular entre os atores sociais e os universitários envolvidos o 

desenvolvimento de técnicas e de estratégias de construção de soluções necessárias ao 

acesso e à exigibilidade do direito à seguridade social, como direito humano fundamental, 

que promova para sua valorização e contribua para a sua efetividade. A seguridade social 

deve ser entendida como garantia e como princípio. A garantia é de acesso a que todo ser 

humano tem direito pela simples condição ser humano. Apesar da ampla recepção do direito 

à seguridade social na Constituição e nos tratados e outros instrumentos de direitos 

humanos adotados pelo país, o valor jurídico desse direito sofre ainda de grande debilidade 

teórica e de um déficit de efetividade. A exigibilidade judicial desses direitos, que geram 

prerrogativas para os particulares e obrigações jurídicas para o Estado, demanda a 

construção e de soluções jurídicas apropriadas.

 

2.1.3  PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO PARANAENSE 

COORDENAÇÃO: PROF. ROBERTO DEL CLARO. 

O projeto pretende integrar a Universidade no dinâmico processo de promoção, 

coordenação e preservação do Patrimônio Cultural Paranaense, fortalecer identidades, 

garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. 

 

2.1.4  A PRÁTICA DO DIREITO DO CONSUMIDOR: PARA ALÉM DA SALA 

COORDENAÇÃO: PROF. MARCELO CONRADO 

Tem a finalidade de solucionar conflitos nas relações de consumo, bem como orientar, 

educar, proteger e defender o cidadão. Dentro deste contexto, os alunos envolvidos no 

projeto de extensão irão atuar em audiências orientando o consumidor sobre seus direitos 
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nos conflitos com o fornecedor. Além de acompanhar o consumidor na audiência, 

supervisionados pelo professor coordenador do projeto, os alunos irão colher informações 

sobre as audiências realizadas, por meio de um relatório, para que se possa, ao final do 

projeto, formar um panorama sobre os direitos dos consumidores, bem como identificar os 

casos resolvidos e as demandas que se repetem. Ainda, os alunos atuarão elaborando 

cartilhas informativas sobre os direitos do consumidor e também irão atuar na pesquisa e 

preparação de Ações Civis Públicas, a serem propostas pelo PROCON/PR, pois é este 

órgão quem detém legitimidade para a sua propositura. O projeto apresenta-se como um 

importante instrumento de contato do aluno com a prática jurídica e com situações reais de 

conflito que requerem soluções. O projeto, por fim, alia o ensino, a pesquisa e a extensão, 

aproximando a Universidade e a comunidade em busca da efetividade dos direitos do 

consumidor na construção da cidadania. 

 

2.1.5  TRABALHO DECENTE, DIREITOS HUMANOS E ESCRAVIDÃO 

CONTEMPORÂNEA 

COORDENAÇÃO: PROF. SANDRO LUNARD NICOLADELI 

Estudo sobre as questões jurídico-político-sociais que envolvem as violações de 

direitos humanos na forma de exploração do trabalho forçado ou escravidão em condição 

análoga, no âmbito de Curitiba e região Metropolitana. A definição da OIT de trabalho 

forçado é composta por dois elementos básicos: trabalho ou serviço imposto sob ameaça de 

punição e executado involuntariamente, conforme explicitado nas Convenções nº 29 de e nº 

105, sendo que sua superação conforma a ideia de trabalho decente do qual o Brasil está 

compromissado por meio do Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo. Noutras 

palavras, o trabalho escravo contemporâneo é aquele em que o empregador sujeita o 

empregado a condições de trabalho degradantes e o impede de desvincular-se dessa sua 

condição. Destacam-se alguns fatores que caracterizam essa condição: retenção de 

salários, a violência física e moral, a fraude, o aliciamento, o sistema de acumulação de 

dívidas (principal instrumento de aprisionamento do trabalhador), as jornadas de trabalho 

longas, a supressão da liberdade de ir e vir, o não fornecimento de equipamentos de 

proteção, a inexistência de atendimento médico, a situação de adoecimento, o fornecimento 

de água e alimentação inadequadas para consumo humano. 

O Estado brasileiro, por meio do Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, 

compromete-se superar o desafio que pontua o Brasil no seu déficit social nessa forma pré-

moderna de exploração do trabalho humano. Assim, tendo o trabalho escravo definido como 

eixo de atuação institucional do Ministério Público do Trabalho da 9ª. região, na tutela dos 

interesses individuais homogêneos dos trabalhadores em condições de escravidão ou 

análogo. 

Nesse sentido, o projeto pesquisará a atuação do MPT nas medidas administrativo-

extrajudiciais, de identificação dos grupos, delimitação geográfica e segmento econômico, 
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via inquérito civil ou de ações de fiscalização da auditoria do Ministério do Trabalho e 

Emprego, como também o estudo das medidas judiciais (ação civil pública) que promovam 

a repressão ao trabalho escravo contra empregador, tomador ou aliciador de mão de obra. 

 

2.1.6  CONCRETIZANDO OS DIREITOS HUMANOS LGBT 

COORDENAÇÃO: PROFª ANA CARLA HARMATIUK MATOS 

O Projeto “Concretizando os direitos humanos LGBT” tem o intuito de ampliar os canais 

de participação da sociedade civil, em parceria com a Universidade Federal, na elaboração 

e acompanhamento de políticas públicas específicas destinadas a este grupo vulnerável e 

promoção e defesa de seus direitos. A Universidade Federal do Paraná, numa perspectiva 

de ensino contextualizado, voltado à sensibilização e emancipação de sujeitos, é meio 

fundamental de formação de profissionais habilitados e competentes. Por outro lado, os 

órgãos do poder público e entidades da sociedade civil são extremamente carentes de apoio 

técnico e jurídico e de subsídios científicos na formulação e execução de seus planos de 

ações. 

Nesse sentido, o projeto dará ênfase às seguintes linhas de ações: Democracia 

participativa; Levantamento de dados e definição das demandas dos grupos em situação de 

vulnerabilidade; Formulação de políticas públicas; Sensibilização da sociedade em geral em 

relação aos direitos da comunidade LGBT; Formação de agentes sociais, pessoas políticas, 

gestoras e gestores públicos com vistas à promoção e defesa dos direitos LGBT; e 

Implementação de instrumentos jurídicos nacionais e internacionais de proteção aos direitos 

LGBT. 

Este projeto é desenvolvido em parceria com o Ministério Público do Paraná, a Ordem 

dos Advogados do Brasil/Seção Paraná e a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos do Paraná. 

 

2.1.7  IGUALDADE E GÊNERO: ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA CONTRA 

MULHER 

COORDENAÇÃO: PROF.ª  PRISCILLA PLACHA SÁ 

A proposta visa contribuir com a construção de políticas públicas efetivas para o 

enfrentamento da violência contra a mulher sob os auspícios da Lei Maria da Penha. O 

Paraná consta como o terceiro Estado mais violento quando se trata de homicídios contra 

mulher. Dados do Mapa da Violência apontam que, no Paraná, há seis homicídios contra 

mulheres para cada 100 mil habitantes. A média nacional é de quatro para o mesmo grupo 

de 100 mil habitantes. Além disso, a segunda cidade que registra o maior número 

proporcional de assassinatos contra mulheres também fica no SETI – Projeto 1 de 7 estado. 
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Em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, os números apontam 24 mulheres 

assassinadas para cada 100 mil habitantes. 

O principal objetivo é contribuir com Poder Público e Sociedade Civil para o 

aprimoramento da política pública de atendimento a mulheres vitima de violência doméstica, 

em especial na cidade de Curitiba e região metropolitana (regiões identificadas no mapa da 

violência). A metodologia se assentará em rodas de discussão e posteriormente em oficinas 

de capacitação e sensibilização de agentes públicos e sociedade civil. Podemos nos referir 

a dois tipos de impactos: 

1. Institucional – contribuir para a melhoria da atuação dos órgãos públicos no 

atendimento as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com minimização dos 

problemas no fluxo; 

2. Sócio- Cultural – ampliar a cultura de enfrentamento as questões de discriminação 

de gênero e violência contra mulher no Poder Público e na sociedade civil. 

2.1.8.  DIREITOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONCRETIZANDO 

A CIDADANIA 

COORDENAÇÃO: PROFª ADRIANA ESPÍNDOLA CORREA 

O projeto visa apoiar às atividades do Centro de Defesa da População em Situação de 

Rua do Paraná no tocante a assessoria jurídica em casos paradigmáticos, acompanhamento 

das políticas públicas e orientação jurídica. 

 

2.1.9. CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS 

COORDENAÇÃO: PROFª KATYA REGINA ISAGUIRRE TORRES 

A atividade extensionista objetiva identificar os conflitos socioambientais enfrentados 

pelas comunidades tradicionais. Esse projeto será dividido em fases, que analisarão os 

problemas de cada comunidade em períodos específicos de atuação. A primeira fase terá 

seu desenvolvimento nos anos de 2013 e 2014 e está restrita ao exame dos conflitos 

socioambientais enfrentados por pescadores artesanais das comunidades do entorno do 

Parque Nacional de Superagui. Sua reflexão central se retira da concepção arendtiana do 

“Direito a se ter Direitos”, concentrado-se no exame das tensões e conflitos gerados pela 

implantação do sistema nacional de Unidades de Conservação e os processos de 

desterritorialização que contribui para a invisibilidade desses grupos sociais como sujeitos 

de direitos. 
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2.1.10. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 

AGROECOLÓGICA 

COORDENAÇÃO: PROFª KATYA REGINA ISAGUIRRE TORRES 

 

O projeto avalia as condições de acesso dos agricultores familiares agroecológicos a 

programas do governo federal, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A produção da agricultura familiar no 

país detém importância, segundo dados do Censo do IBGE de 2006, porque atende de forma 

mais direta o direito humano e fundamental à alimentação, chegando a responder por até 

70% da produção nacional de produtos que integram a cesta-básica. Somado a isso o 

crescimento da demanda por produtos de melhor qualidade nutricional fez com que o 

governo priorizasse nesses programas o fornecimento de alimentos orgânicos, 

especialmente para atender grupos sociais em situação de insegurança alimentar e 

nutricionais. As políticas públicas para a agricultura familiar agroecológica são benéficas 

porque ampliam as alternativas de mercado, antes concentrados nas feiras e vendas diretas. 

A participação dos agricultores é dificultada pela insuficiência de conhecimentos jurídicos 

diversos, a fim de garantir uma atuação tanto no fornecimento de alimentos como no 

processo de tomada de decisões. A proposta de extensão objetiva a socialização do 

conhecimento acadêmico e consiste na criação de um espaço de articulação entre alunos 

do curso de direito e os agricultores agroecológicos de Curitiba e região metropolitana, 

estabelecendo um canal de comunicação que propicie conhecer as principais questões e 

dúvidas sobre a participação nesses programas governamentais. De posse dos dados e 

valendo-se metodologicamente da observação participante realizada nas reuniões 

bimestrais promovidas pela Associação para o desenvolvimento da agroecologia (AOPA) 

serão realizadas oficinas que favorecerão a troca de conhecimentos entre os grupos. Como 

resultado final espera-se a articulação entre teoria e práticas democráticas, demonstrando a 

indissociabilidade do ensino/pesquisa/extensão como forma de ressaltar a importância da 

universidade na análise crítica do conjunto de políticas públicas fomentadoras de estratégias 

sustentáveis ao desenvolvimento nacional. 

 

2.1.11. CENTRO DE CONCILIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL DA UFPR 

COORDENAÇÃO: PROFª MARIA CÂNDIDA PIRES VIEIRA DO AMARAL KROETZ 

O projeto destina-se a formação de conciliadores e criação de um Centro de   

Conciliação Pré-processual na UFPR com o objetivo de possibilitar o acesso à justiça, a  

orientação jurídica e a construção de uma cultura de paz social, por meio dos métodos 

consensuais de solução de conflitos.
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2.1.12. PROMOTORAS LEGAIS POPULARES: MULTIPLICANDO CIDADANIA E 

EMPODERANDO MULHERES. 

COORDENAÇÃO: PROFª MELINA FACHIN 

O projeto pretende realizar a proposta das promotoras legais em Curitiba e Região 

Metropolitana. A proposta, que se realiza em vários países da América Latina e em diversos 

estados brasileiros, visa capacitar mulheres do meio popular e conscientizar sobre a 

importância da luta contra a opressão de gênero, oferecendo instrumentos para tanto. Isso 

se dará pela realização de um curso de capacitação em direitos humanos, opressão de 

gênero e violência contra a mulher, voltado para público alvo. 

O Projeto surgiu da necessidade de enfrentar situações de desigualdade e dos diversos 

tipos de violência sofridos pelas mulheres, a partir da experiência em outros estados 

brasileiros. O principal foco das PLPs em Curitiba é a promoção de um curso com duração 

de seis meses para mulheres lideranças do meio popular, com o intuito de possibilitar que, 

percebendo-se em contextos de exploração e dominação, visualizem formas de 

emancipação por meio da organização política. 

Além do curso, as PLPs realizam trabalhos em comunidades, principalmente por meio 

de oficinas, sobre temas relevantes e emblemáticos às mulheres daquele contexto. No ano 

passado, por exemplo, houve forte atuação nas comunidades periféricas do Sabará e na 

Vila Joanita. Pautam as PLPs, ademais, a necessidade de aproximação com os movimentos 

feministas e a atuação em políticas públicas, bem como denúncias às violações de direitos 

humanos das mulheres. 

As PLPs se constituem em uma importante iniciativa na promoção do feminismo às 

classes populares por meio da metodologia da educação freireana, tendo, portanto, como 

centrais os princípios da dialogicidade, da intersecção teoria-prática, da organização 

popular, da libertação coletiva e da ação transformadora. O principal objetivo é atingir as 

mulheres que são tocadas de forma mais brutal pela violência reproduzida pelo contexto 

social opressor, possibilitando condições de organização para defesa e promoção de 

direitos, criando subsídios para a organização popular. Como objetivos específicos estão: 

possibilitar que mulheres, em especial aquelas vulneráveis, empoderem-se para defesa de 

seus direitos, atuando como multiplicadoras, auxiliando outras mulheres a proceder em 

casos de violência e em situações de descaso do Poder Estatal e de outros poderes sociais 

constituídos; além disso, ressaltar a importância das lutas das mulheres dentro dos 

movimentos sociais; possibilitar a reflexão crítica do Direito e do ensino jurídico sob a 

perspectiva de gênero, raça/etnia e de classe social. 

Nesses três anos de projeto, é visível o impacto, não só individualmente pelas mulheres 

participantes que demonstram acúmulos imensuráveis no que concerne à emancipação de 

situações de violência, assunção pautas de gênero nos sindicatos e associações e ocupação 

de postos de liderança; mas também no do reflexo do projeto que é reconhecido por 
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inúmeras entidades da sociedade civil e estatal como importante agente na construção e 

formação de mulheres atuantes nos Direitos Humanos. 

 

Horário das reuniões: Quartas-feiras, 12h ou 18h30 (alternadamente para facilitar a 

presença das estudantes e trabalhadoras de ambos os turnos). 

Horário do curso: segundas-feiras, das 18h30 às 21h, com previsão para início em 

maio.

 

2.1.13. DIREITO E CIDADANIA: A LUTA PELA MORADIA 

COORDENAÇÃO: PROF. RICARDO PRESTES PAZELLO 

 

O projeto, cujo tema foi redirecionado devido à necessidade de adequação às reais 

demandas da nova comunidade na qual pretendemos atuar, tem como objetivo maior a 

prestação de assessoria jurídica aos catadores da associação RECIQUARA. A demanda 

inicial a partir da qual buscamos nos inserir na comunidade é referente a uma proposta de 

convênio feita pela prefeitura, a qual, devido as inseguranças resultantes duma relação 

atribulada com a atual gestão e ao fato de muitos dos catadores serem analfabetos ou 

semianalfabetos (impossibilitando a real analise da proposta), gerou a necessidade, 

apresentada pela própria comunidade, de acompanhamento do processo. Além dessa, há 

muitas outras questões (luta por condições dignas de trabalho, transformação da associação 

em cooperativa, aquisição de recursos, a própria materialização do convenio) que exigem 

um acompanhamento mais frequente e possibilita a realização da atividade extensionista da 

forma como é concebida pelo grupo. Nosso objetivo, de compartilhamento de experiências 

entre estudantes e comunidade, será concretizado através de oficinas (seja sobre questões 

bastante objetivas como, por exemplo, fazer ofícios, a que órgão publico recorrer em cada 

situação, seja para reforçar a noção da importância social, ambiental de seu trabalho e dos 

direitos que lhes são garantidos como catadores, cidadãos e como seres humanos) e 

acompanhamento continuo da comunidade, auxiliando-os nas demais questões que 

surgirem (auxiliando-os nas negociações com a prefeitura, participando conjuntamente de 

fóruns e audiências publicas), tudo isso dentro de nossas limitações. Paralelamente a isso, 

realizaremos pesquisas e estudos em grupo a respeito dos temos, que julgaremos 

pertinentes para a realizações de nossas atividades, tendo-as como complemento da 

atividade extensionista, da forma a conciliar o que aprendemos nos livros com o que vivemos 

na realidade.
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2.1.14. SAJUP- SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA UNIVERSITÁRIA 

POPULAR 

COORDENAÇÃO: PROF. RICARDO PRESTES PAZELLO 

O SAJUP – Serviço de Assessoria Jurídica Universitária Popular – é um projeto de 

extensão de estudantes de Direito criado em 2001, que tem como marco teórico o educador 

Paulo Freire, o qual concebe a educação popular como prática de libertação. Assim, a 

extensão seria um meio para a emancipação dos sujeitos. Na prática, isto se dá através da 

troca de experiências, do intercâmbio entre o saber universitário e o popular e da assessoria 

jurídica como uma das ferramentas possíveis para a luta por direitos. No presente ano, 

tivemos grandes alterações frente ao ano passado, pois passamos a atuar em diferentes 

comunidades, através de diferentes frentes de trabalho (núcleos). O núcleo urbano se 

constituiu para acompanhar demandas de conflito fundiário, tendo acompanhado as 

comunidades Sociedade Barracão, no bairro Boqueirão, Jardim Sabará, no bairro CIC, e 

Jardim Iracema, em Almirante Tamandaré. O núcleo rua se constituiu com o intuito de 

acompanhar as demandas da população em situação de rua e desde então acompanha as 

reuniões e atividades do Movimento Nacional da População de Rua. O núcleo rural passou 

a acompanhar o assentamento Contestado, na Lapa, e recentemente travou contato com o 

acampamento José Lutzenberger, na região de Antonina. Em todas as comunidades, a 

atuação é voltada para mesclar educação popular com assessoria jurídica propriamente dita; 

ainda, é relevante a preocupação do projeto em divulgar as experiências e os temas 

relacionados dentro da Universidade.

 

2.1.15. DISCUTINDO DIREITO 

COORDENAÇÃO: PROFESSORA ENEIDA DESIRÉE SALGADO 

Buscando discutir questões pertinentes ao direito cotidiano e extrapolando as paredes 

da faculdade, o grupo Discutindo Direito se presta a levar questões centrais sobre o Direito 

e os direitos, a função do Estado e sua estrutura aos alunos do Ensino Médio da rede pública 

de Curitiba. 

Acreditamos que a Universidade pública deve contribuir para a sociedade não apenas 

pela formação de seus alunos como profissionais competentes e cidadãos republicanamente 

responsáveis, mas também voltando sua face para a sociedade, colaborando na formação 

de uma arena pública robusta de discussão política. Ao lado disso, os adolescentes se 

mostram afastados do debate político e revelam um desconhecimento dos direitos 

fundamentais, do texto constitucional e do papel dos órgãos de soberania.  

Essa falta de formação e informação leva, simultaneamente, à formação deficiente de 

uma concepção de cidadania e um descaso em relação à democracia. 
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A partir dessa percepção, o projeto pretende apresentar alguns conceitos relacionados 

aos direitos fundamentais e à organização do Estado, a fim de promover uma integração 

destes jovens cidadãos na discussão política para além do senso comum. Serão 

apresentadas noções de direito constitucional e de direito eleitoral, com ênfase nos direitos 

fundamentais e de organização do Estado, com apresentação sucinta da divisão de 

competências dos poderes estatais nas diversas esferas federativas. 

Horários: A organização interna do grupo se dá por meio de reuniões semanais, toda 

segunda-feira. A fim de contemplar os horários tanto dos estudantes do noturno como do 

diurno, alternamos os horários: numa semana nos reunimos ao meio-dia e, na outra, às 18h. 

Normalmente, nos encontramos no Boulevard e seguimos para a sala do PET. 

 

2.1.16. MULHERES PELAS MULHERES 

COORDENAÇÃO: PROFESSORA PRISCILLA PLACHA SÁ 

O Projeto Mulheres pelas Mulheres reúne professoras, advogadas e acadêmicas de 

Direito da UFPR, UniCuritiba e da PUCPR que (re)pensam as questões e as violências de 

gênero. São diversas mulheres que se uniram para lutar pela igualdade e pela liberdade, a 

fim de que cada mulher possa ser livre para ser a mulher quiser ser.  Com foco nas mulheres 

encarceradas e naquelas vítimas das mais diversas violências de gênero, o Projeto visa 

atuar politicamente a fim de promover uma verdadeira transformação social. Paralelamente 

a essa atuação combativa, promovemos assistência jurídica às internas das Unidades 

Penitenciárias Femininas de Piraquara-PR. Atendemos, por meio de mutirões carcerários 

realizados periodicamente, mulheres que, pela lei, deveriam estar privadas apenas de sua 

liberdade, mas veem seus direitos mais básicos serem diariamente violados por um sistema 

penal extremamente precário.  

O Projeto Mulheres pelas Mulheres é coordenado pela Profª. Priscilla Placha Sá e 

realiza reuniões mensais, às 18h, para o estudo de temas relacionados às questões de 

gênero, além dos mutirões carcerários, que são realizados a cada três meses.   

Página no facebook: https://www.facebook.com/mulherespelasmulheres 

Email para contato: mulherespelasmulheres@gmail.com

 

2.1.17. REFÚGIOS, MIGRAÇÕES E HOSPITALIDADE  

COORDENAÇÃO: PROFESSOR JOSÉ ANTONIO PERES GEDIEL 

O Projeto de Extensão Refúgios, Migrações e Hospitalidade desenvolve atividades com 

os seguintes objetivos: 
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(a) Estudo do fenômeno das migrações contemporâneas internacionais, no 

território nacional, com caráter acadêmico e prático-extensionista; 

(b) Participação em eventos e espaços de formulação de políticas públicas e 

debates acadêmicos sobre refúgio e migração; 

(c) Elaboração de documentos, atendimento e apoio jurídico a refugiados e 

migrantes. 

O Projeto possui dez vagas para alunos de graduação e realiza atendimento a 

migrantes uma vez por semana, durante quatro horas, na sala 28, térreo, da Faculdade de 

Direito da UFPR, e uma vez por mês, sábado à tarde, no andar 9 da Reitoria, na Faculdade 

de Letras. 

Para o ingresso nas atividades de extensão como voluntário, o aluno deverá formalizar 

o termo disponível em http://www.direito.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2014/01/Termo-

de-ades%C3%A3o-volunt%C3%A1rio.pdf 

Para a vinculação como bolsistas este deverá assinar o termo de compromisso e seguir 

as normas disponíveis no link: 

http://www.proec.ufpr.br/downloads/extensao/2015/Edital%20PROEC%2004BolsaExtensa

o2015.pdf.

 

2.2. GRUPOS DE ESTUDOS  

 

Tão importante quanto as atividades institucionalizadas, os grupos de estudos também 

realizam atividades consistentes e periódicas que acabam por resultar em trabalhos 

expressivos como a preparação de artigos ou o atendimento de comunidades, contando 

muitas vezes, com o auxílio de um professor orientador.  

 

2.2.1  GRUPOS DE ESTUDOS DE ARBITRAGEM 

ANA JÚLIA MUNIZ DE ARAGÃO (ANA.JULIA@JUSTEN.COM.BR) 

A arbitragem tem ocupado cada vez mais espaços no cenário brasileiro. Sendo assim, 

o ambiente acadêmico tem sido motivado a estudar e compreender melhor este meio de 

resolução de conflitos. 

O Grupo não estuda apenas arbitragem, mas também tópicos de Direito Comercial. 

Possui dois braços: um organizado para a participação em competições acadêmicas (os 

chamados Moots) – para o qual há um processo seletivo e outro, grupo de estudos 
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convencional, que foca em Arbitragem Comercial Internacional e na Convenção das Nações 

Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional (CISG) que acaba de entrar em 

vigor no Brasil – atividade que está sempre aberta a todos, sem necessidade de processo 

seletivo. 

As atividades do grupo são acompanhadas pelo Professor Eduardo Talamini e por 

variados advogados interessados nos temas relacionados à arbitragem.

 

2.2.2. GDD – GRUPO DE DIREITO DESPORTIVO 

GUILHERME CHARLES ( GUICHARLES1994@GMAIL.COM) 

O Grupo de Direito Desportivo da UFPR é um grupo de estudos autônomo, criado pelos 

próprios acadêmicos da faculdade no ano de 2013. Diante da dificuldade para encontrar 

material de estudo e de ter acesso aos temas do direito desportivo, o GDD foi em busca de 

eventos e doutrina gradualmente, até estabelecer um padrão de reuniões periódicas para 

discutir leituras previamente estabelecidas entre os membros.  

Entre suas atividades, o GDD já realizou dois importantes eventos em âmbito 

acadêmico, trazendo palestrantes de renome nacional e internacional. Além disso, o grupo 

já conta com a publicação de 3 artigos na Revista Brasileira de Direito Desportivo, a principal 

publicação sobre o tema no Brasil.  

No intuito de ampliar cada vez mais as suas atividades e a sua participação dentro do 

ambiente acadêmico, o GDD é aberto para que novos integrantes participem e fomentem o 

desenvolvimento do tema.  

O GDD conta com uma página no Facebook 

(https://www.facebook.com/direitodesportivoufpr) e um e-mail (dtodesportivo@gmail.com) 

para que os interessados possam entrar em contato e conhecer um pouco mais acerca do 

grupo. 

 

2.2.3. GELD – GRUPO DE ESTUDOS LIBERALISMO E DEMOCRACIA 

GABRIEL SALES (GABRIEL_SALES2007@HOTMAIL.COM) 

MAIQUEL ZIMANN (MAIQUELZIMANN@GMAIL.COM) 

LUCAS CABRAL (LUCAS.ANTONIO.CABRAL@GMAIL.COM) 

O GELD tem absoluto compromisso com as liberdades individuais - civis e econômicas 

- e defenderá, como instituição de ensino, pesquisa e extensão, a inclusão desses tópicos, 

por vezes negligenciados, de forma honesta no ambiente acadêmico em que atuamos. 
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A propósito, nossa área de atuação não se resume apenas ao curso de Direito da 

UFPR ou em simples encontros semanais: fora a leitura de autores que são trabalhados 

nessas reuniões, cujos horários e dia ainda não foram demarcados, há importantes eventos, 

com a participação de grandes nomes do Direito, Economia, Ciência Política, Filosofia e 

Sociologia, além de atuação em nível estadual. 

Nosso grupo também preocupa-se em incentivar as pesquisas científicas e produções 

de artigos em revistas acadêmicas, sem contar a possibilidade de espaço para publicações 

em nosso site  www.geldbrasil.com.br . Para além do mundo acadêmico, oferecemos, 

através de nosso projeto de extensão, assistência jurídica em Direito Empresarial pelo 

Centro de Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor (CAMPE), no curso de Direito da UFPR.

 

2.2.4. GER – GRUPO DE ESTUDOS RACIAIS 

LUANA DORNELLES 

EMANUELLA RIBEIRO  

(estudosnegrosufpr@googlegroups.com) 

 

O Grupo de Estudos Raciais é um grupo que surgiu para problematizar, a partir de 

estudos e da visão dxs estudantes de Direito da UFPR (mas não se limitando ao Direito, 

nem a universidade) a questão que envolve os negros e negras na sociedade atual. 

Esse grupo de estudos se faz importante para trazer a tona as questões de racismo 

institucional, o mito da democracia racial brasileira, apropriação cultural, dificuldades em 

assumir a identidade negra, entre outras. Assim também se torna possível abordar o motivo 

da subrepresentatividade de negros na educação brasileira (especialmente nas 

universidades, sendo o Direito um dos cursos onde isso é mais explícito) enquanto são, do 

outro lado, superepresentados no sistema carcerário. 

Convidamos a todxs que tenham interesse em saber um pouco mais da real posição 

de ser negro/a hoje em dia a conhecer o GER!

 

2.2.5. GRUPO DE ESTUDOS DE CRIMINOLOGIA CIFRA NEGRA 

GABRIELLE STRICKER DO VALLE (GABRIELLESTRICKERV@GMAIL.COM) 

MARIANA PARIS (MARISPARIS@GMAIL.COM)  

O grupo de estudos Cifra Negra surgiu para fomentar, dentro da faculdade, os debates 

sobre a punição e o sistema penal, sem que nenhum conhecimento prévio seja exigido. As 

reuniões são amplas em conteúdo e horizontais, ocorrendo quinzenalmente, às sextas-feiras 

(18h30), sem supervisão de nenhum professor.  
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Acompanhe a página do Cifra Negra no Facebook (www.facebook.com/cifranegrapcc).

 

2.2.6. GRUPO DE GÊNERO 

MATHEUS MAFRA (MATHEMAFRA7@GMAIL.COM ) 

Não é preciso ir muito além para enxergar toda a serie de atos machistas e 

LGBTfóbicos  presentes em nossa sociedade. São todas as travestis assassinadas nas ruas 

e invizibilizadas nos demais espaços públicos, as lésbicas que ‘não existem’, os gays 

oprimidos pela própria família, entre tantas outras opressões sentidas por muitos, 

banalizadas por outros. 

Engana-se quem acredita que os espaços da universidade estão livres de tais 

preconceitos – os poucos com uma escassa liberdade foram conquistados e ainda restam 

inúmeras lutas a serem travadas. Estudantes trans* não conseguem se matricular com seu 

nome social, "piadas" homofóbicas vindas de professores e alunos ainda são constantes. 

É por isso que o Grupo de Gênero vem convidar a todxs xs estudantes para, através 

de ciclos de debates, reconhecer a realidade dos estudantes LGBTs dentro e fora da 

universidade e para um rompimento dos velhos valores e hábitos de gênero e sexualidade. 

Nossa apresentação na semana do Calouro será 24/02, terça feira, 15h.

 

2.2.7. NEP – NÚCLEO DE ESTUDOS POLÍTICOS 

BEATRIZ DE HARO FIGUEIREDO  

A relação entre política e direito parece óbvia. “São os políticos que fazem as leis”, diz-

se prontamente. Mas será que realmente se resume a isso? O direito é mais amplo que as 

leis e a política mais ampla que a eleição de representantes. Walter Benjamin, por exemplo, 

estuda em seu texto, Para uma Crítica da Violência, a intimidade entre o poder político e a 

violência, partindo da análise do elemento jurídico. O direito, no texto de Benjamin, é uma 

violência e simultaneamente um poder que instaura e mantém determinada ordem. Com 

efeito, longe de exaurir o tema, a concepção do autor permite um aprofundamento na relação 

entre o elemento jurídico e o político, um outro olhar sobre a sociedade, não mais superficial, 

mas crítico. 

Em consonância, o NEP (Núcleo de Estudos Políticos) é um grupo que se propõe a 

estudar a política, em suas intersecções com o direito, sob um viés crítico, através da leitura 

e debate de obras escolhidas pelos próprios membros do grupo. Nossas atividades 

iniciaram-se em 2013 e alguns dos textos que já trabalhamos desde então foram : O Estado 

de Exceção, de Giorgio Agambem, Para uma Crítica da Violência, de Walter Benjamin, O 

Manifesto Comunista, de Karl Marx, entre outros. 
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Nossas reuniões em 2015 se iniciarão dia 10 de março e ocorrerão terças-feiras das 

12:00 às 13:00 e não exigem leitura prévia de textos pois a faremos em conjunto durante os 

encontros. Para esse ano queremos ampliar nossas atividades com a produção de textos 

pelos membros do grupo e sessões de filmes para debate.



 

 

 


