
Edital de Convite à Participação no Grupo de Pesquisa sobre Direitos Humanos - 2021

O Promotor de Justiça Eduardo Augusto Salomão Cambi, no uso das atribuições legais,

estabelece o presente edital com instruções destinadas à participação de membros,

servidores e estagiários no Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, 4° Ciclo - 2021,

destinado a produção de conhecimento jurídico-científico para subsídio a prática ministerial

que iniciará suas atividades a partir de 30 de abril de 2021.

Do Objetivo do Grupo de Pesquisa

O Grupo tem por objeto o desenvolvimento de pesquisa acerca dos temas relativos a

Direitos Humanos e de suas implicações na estrutura e forma de compreensão do direito

brasileiro. A finalidade é a qualificação e o aprofundamento em questões sensíveis dessa

área, a partir de abordagem científica. Objetivando-se, com isso, a preparação de quadros

interessados numa vertente acadêmica do tema, proporcionando subsídios para uma

melhor atuação ministerial. O enfoque envolve a teoria dos direitos humanos e seus

principais instrumentos e conceitos jurídicos, bem como a atuação do Ministério Público na

promoção da igualdade étnico-racial, na defesa dos direitos LGBTI+, no reconhecimento de

comunidades tradicionais, no atendimento a pessoas em situação de rua, na resolução de

conflitos agrários e na promoção da igualdade de gênero, entre outros temas relacionados à

defesa dos direitos fundamentais das parcelas mais vulneráveis da população.

Do Coordenador do Grupo de Pesquisa

Os estudos serão coordenados pelo Procurador de Justiça, Coordenador do Centro de

Apoio Operacional das Promotorias de Justiça (CAOP) de Proteção aos Direitos Humanos,

Olympio de Sá Sotto Maior Neto, e pelo Promotor de Justiça, Rafael Osvaldo Machado

Moura.

Da Metodologia

Ao longo do ano serão realizados encontros mensais.



Cada encontro ocorrerá das 09h30min às 11h30min, precedido de uma etapa

preparatória, utilizando o “Google Drive” da Escola Superior, na qual será disponibilizado o

material relacionado ao respectivo encontro, com a finalidade de viabilizar uma maior

objetividade dos debates, permitindo igualmente uma sintetização durante as exposições,

em prol das perspectivas práticas que possam ser extraídas de cada tema.

O formato do encontro será virtual, oportunizando-se a intervenção de todos para a

realização de ponderações , perguntas, etc.

A escolha dos temas dos encontros adotará como critérios a atualidade, prioridade e

complexidade envolvida, observando ainda a revisão do planejamento estratégico do MPPR

e a reestruturação das ações afetas à seara dos Direitos Humanos, no intuito de

potencializar o alcance dos objetivos e metas ali previstos.

Conteúdo Programático:

Os temas previstos para os encontros de 2021, respectivamente, serão

● 30/04 - Desafios atuais de direitos humanos;
● 19/05 - “O MP Interagente e os direitos humanos";
● 18/06 - Direitos Humanos e educação;
● 22/07 - Teoria da reparação em Direitos Humanos;
● 20/08 - Fake News e discurso de ódio;
● 18/10 - Direitos Humanos e empresas.

Do Público: procuradores, promotores, servidores e estagiários do MPPR.

Integrantes do MPPR com disponibilidade para encontros, nas datas informadas,

das 09h30 às 11h30.

É esperado dos interessados comprometimento expresso pela frequência nos

encontros, leitura dos materiais preparatórios, apresentação de temas selecionados,

participação nos debates, elaboração de artigos e enunciados, dentre outros, possibilitando

assim estudos de aperfeiçoamento funcional e compartilhamento de conhecimentos e

experiências, constituindo assim um espaço de produção de conhecimento

jurídico-científico, fundamentalmente calcado na prática ministerial.



Da Certificação

O Grupo de Pesquisa possui como carga horária a certificação total de 40 horas -

sendo 20 horas destinadas aos encontros, somadas a 20 horas relativas à etapa

preparatória (leitura dos materiais) e realização das produções escritas.

Para o cômputo da carga horária relativa aos encontros é necessário o registro de

presença em cada encontro. A carga horária presente na certificação expressará o total de

encontros efetivamente frequentados, e/ou justificados, pelo pesquisador.

Da Inscrição para Participação

Serão realizadas no período de 30/03/2021 a 16/04/2021 por meio do link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP-ekpxVxsqKo0pQwrxo18PQB0N10d8x7u9gr

AiwYkTHQBcQ/viewform

Da Seleção dos Pesquisadores

A seleção dos candidatos será realizada mediante:

(i) preenchimento do formulário virtual de inscrição e

(ii) encaminhamento digital de carta de intenções (de até uma página), no próprio

formulário, contendo a exposição dos motivos para participar do grupo de pesquisa e

compromisso de disponibilidade de participar no dia da semana indicado, com frequência de

um encontro por mês.

Da Publicação do Resultado

A publicação da lista de selecionados será divulgada na página da Escola Superior,

a partir de 20 de abril de 2021.

Curitiba, 12 de abril de 2021.

Eduardo Augusto Salomão Cambi

Promotor de Justiça Coordenador da Escola Superior do MPPR
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