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Edital 02/2021 

 

Processo de Seleção – Iniciação Científica (PQA) 

 

O Grupo de Pesquisa Direito e Sociedade (GPDS) torna público o processo de seleção 

de discentes para pesquisa em nível de iniciação científica (PQA). 

 

Apresentação 

O Grupo de Pesquisa Direito e Sociedade (GPDS), da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), tem como objetivo fomentar a pesquisa sobre o 

direito como fenômeno social, despertando a reflexão crítica sobre os fundamentos teóricos e 

metodológicos da investigação sociojurídica. Busca-se realizar estudos empíricos, que articulem 

reflexões a partir da Constituição, da legislação, bem como da ação normativa na sociedade, 

especialmente no que concerne aos conflitos socioambientais, territoriais e urbanos. 

O Grupo de Pesquisa é coordenado pelo pesquisador Marcelo Eibs Cafrune, Professor 

Adjunto da Faculdade de Direito da FURG. 

 

Projeto de Pesquisa 

A atuação no Grupo de Pesquisa está organizada em duas linhas de pesquisa: 

1. Assessoria jurídica e acesso à justiça; 

2. Política urbana e crise da Constituição: sujeitos, instituições e normatividade, 

com ênfase nas seguintes temáticas para o ano de 2021: a) a atuação judicial em 

demandas sobre direito à moradia no contexto da pandemia do COVID-19; e b) a 

produção normativa federal sobre territórios tradicionais (regularização fundiária; 

retrocesso de direitos e de garantias). 

Contexto 

A Constituição da República Federativa de 1988 incluiu, no Título VII – Da Ordem 

Econômico-Financeira, o Capítulo II – Da Política Urbana. Após diversos avanços no campo do 

reconhecimento de direitos e da implementação de políticas públicas, algumas medidas, nos últimos 

anos, indicam retrocessos jurídicos e sociais, que precisam ser descritos, analisados e 

compreendidos, a partir da atuação dos sujeitos sociais e das instituições que protagonizam a 

construção e a implementação da agenda urbana; considerada sua inter-relação com a problemática 

da normatividade da Constituição e da legislação vigente. 
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Em especial, no tema dos conflitos territoriais, merece destaque a flexibilização de 

conquistas da Constituição de 1988, como a promoção da função social da propriedade e a 

responsabilidade estatal no reconhecimento de direitos territoriais dos povos indígenas e 

comunidades tradicionais.  

 

Temas de pesquisa 

- Teoria da Constituição e normatividade dos direitos sociais e difusos; 

- Política Urbana na Constituição e Estatuto da Cidade; 

- Instrumentos jurídicos de planejamento urbano, uso e ocupação do solo; 

- Direito à moradia e direito à cidade; 

- Gestão democrática das cidades e justa distribuição dos ônus e benefícios da urbanização; 

- Produção de espaço, adequação cultural e territorialidade originária/tradicional; 

- Conflitos urbanoambientais e judicialização; 

- Justiça ambiental e segregação socioespacial; e 

- Direitos sociais e políticas públicas urbanas (mobilidade, saneamento e habitação). 

 

Metodologia de Trabalho 

Os encontros do GPDS no ano de 2021 serão quinzenais, às quintas-feiras, 14h30, a 

partir do dia 25 de março, por meio do MConf (https://conferenciaweb.rnp.br/home). O 

planejamento inclui a realização de leituras de textos sobre as linhas de pesquisa e das pesquisas 

individuais que dialoguem com ele. A pauta dos encontros semanais será organizada de maneira a 

corresponder aos objetivos específicos do GPDS, com destaque para:  

a) formação teórica no campo – discussão de artigos; 

b) treinamento – métodos e técnicas de investigação; e  

c) discussão do andamento dos projetos individuais de pesquisa.  

  

Seleção 

Serão selecionadas até quatro pessoas regularmente matriculadas como estudantes do 

curso de graduação em Direito da FURG. 

 

Bolsas 

No momento, não há disponibilidade de bolsas. As pessoas selecionadas serão 

cadastradas no Programa Voluntário de Qualificação Acadêmica (PQA) da FURG (Deliberação n. 

033/97). 
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Critérios de Seleção 

No processo de seleção de discentes serão considerados os seguintes aspectos: 

a) interesse em realizar pesquisa sociojurídica; 

b) interesse em pesquisar temas afins às linhas de pesquisa do grupo; e 

c) disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para se dedicar às atividades do grupo. 

 

Procedimentos de Seleção 

As pessoas interessadas devem escrever para marcelocafrune@furg.br até o dia 24 de 

março manifestando interesse. 

 

Rio Grande, 04 de março de 2021. 

 

Professor Doutor Marcelo Eibs Cafrune 

Coordenador do Grupo de Pesquisa Direito e Sociedade 


