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PROJETO DE PESQUISA: DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS

E A DECLARAÇÃO DE CARTAGENA DE 1984

Coordenador: Prof. Dr. César Augusto S. da Silva

A coordenação do Projeto de Pesquisa Direito Internacional dos Refugiados e a

Declaração de Cartagena de 1984, desenvolvida no âmbito da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - FADIR/UFMS, torna pública a abertura

de inscrições para estudantes de graduação, visando o preenchimento de até 5 vagas de
sua composição discente.

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no presente Edital.

1.2 Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos por meio do endereço
eletrônico refugiad0scartagena@0utlook.c0m.

1.3 Os candidatos selecionados no presente edital comporão uma lista, em ordem de
classificação, e poderão ser convocados a integrar o Projeto de Pesquisa “Direito
Internacional dos Refugiados e a Declaração de Cartagena de 1984” até o final do
segundo semestre letivo de 2018.

1.4 As convocações respeitarão a ordem de classificação e ocorrerão conforme
demanda, somente após convocados todos os selecionados dentro das vagas previstas.

2. CRONOGRAMA

 

Etapas Datas
 

Período de inscrições via e-mail no endereço 26/09/2018a 17/10/2018
refugiadoscartagena@outlook.com

 

 

 

    

Entrevistas 17/10/2018

Divulgação de resultado preliminar na página da 19/10/2018
Fadir/UFMS

Interposição de recursos sobre o resultado preliminar
junto à coordenação do Projeto de Pesquisa Via e-mail no De 19/10/2018 a

endereço refugiad0scartagena@0utlook.com 21/10/2018

Divulgação de resultado final na página da Fadir/UFMS 22/10/2018
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   Primeira Reunião do Projeto de Pesquisa 24/10/2018
 

3. DOS OBJETIVOS DO PROJETO DE PESQUISA E DO SEU

FUNCIONAMENTO

3.1 A presente iniciativa tem como obj etivos:

a) compreender a Declaração de Cartagena de 1984 e suas implicações jurídicas para os

diversos países componentes do MERCOSUL e das Américas, além da consolidação do

Direito Internacional dos Refugiados.

b) analisar a fundamentação normativa, doutrinária e jurisprudencial do Direito

Internacional dos Refugiados e dos Conflitos Armados: conceitos, fontes e princípios,

bem como examinar os procedimentos e instrumentos previstos na legislação

internacional de refúgio.

3.2 Os encontros são realizados quinzenalmente nas dependências da Universidade

Federal de Mato Grosso do Sul — UFMS e serão designadas atividades prévias às

reuniões em conformidade com os obj etivos propostos.

4. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 Serão disponibilizadas ate' 05 (cinco) vagas destinadas aos estudantes da graduação

em direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que estejam no 2° (segundo)

período ou posterior.

4.2 As candidaturas deverão observar os seguintes critérios:

a) Ser aluno de graduação, regularmente matriculado a partir do 2º (segundo) semestre

no curso de direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;

b) Ter concluído a disciplina de Direitos Humanos I;

c) Ser inscrito na plataforma Lattes, com currículo atualizado (CLASSIFICATÓRIO);

d) Ter interesse e disponibilidade para reuniões quinzenais com duração média de 2

(duas) a 3 (três) horas, leitura de textos, pesquisas individuais e coletivas, discussões

críticas sobre obras e exposições orais de temas pertinentes.

5. DAS INSCRIÇÓES

5.1 As inscrições para o presente processo seletivo serão realizadas, conforme 0

cronograma previsto, mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico do projeto

(refugiadoscartagena@outlook.com). No ato da inscrição, o e-mail enviado deverá

conter os seguintes documentos:
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a) Carta de motivação de no máximo 01 (uma) lauda, na qual o candidato deverá

discorrer acerca de seus motivos em participar do proj eto.

b) Currículo lattes atualizado.

o) Extrato do histórico escolar contendo () Coeficiente de Rendimento (CR) obtido

através do sistema SISCAD/UFMS. (CLASSIFICATÓRIO)

5.2 O envio dos documentos e' obrigatório para a participação nas etapas seguintes,

portanto, caso o candidato deixe de enviar algum dos documentos exigidos será

eliminado do processo seletivo.

6. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 O candidato deverá comparecer na data de 17 de outubro de 2018, a partir das

ªº, em local pré-determinado por e-mail enviado pela organização do processo

seletivo, para a realização de entrevistas.

6.2 Na data da entrevista o candidato deverá comparecer munido de uma redação de no

máximo 01 (uma) lauda acerca do tema “A Crise Migratória dos Refugiados na

atualidade”, a qual será avaliada de acordo com os seguintes critérios objetivos:

a) Texto dissertativo argumentativo contendo introdução, desenvolvimento e conclusão.

b) Domínio da norma padrão da língua portuguesa, assim como da ortografia e da

gramática.

6.3 A redação deverá ser entregue manuscrita e no modelo proposto em anexo, sendo

este critério eliminatório, ou seja, caso o candidato não traga a redação no dia da

entrevista ou esta for considerada insuficiente para os critérios estabelecidos, o

candidato será eliminado.

6.4 O currículo lattes do candidato será avaliado conforme a pertinência temática à linha

de pesquisa do projeto e a experiência do candidato em pesquisa científica, sendo este

critério classificatório.

6.5 Havendo empate na classificação, conforme os critérios expostos neste Edital, será
considerado como critério de desempate o semestre mais elevado.

7. DO RESULTADO E DO RECURSO

7.1 O resultado preliminar será divulgado na página da FADIR/UFMS na data prevista
em cronograma.

7.2 O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar, desde que

devidamente instruído e fundamentado, através do e-mail

refugiadoscartagena@0utlook.c0m, no período previsto.
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7.3 O resultado final será igualmente divulgado na página da FADIR/UFMS na data

prevista, assim como serão enviados e—mails para os candidatos selecionados, os quais

deverão confirmar o interesse na vaga.

7.4 Caso o candidato desista da vaga, serão chamados os subsequentes conforme a

classificação.

8. DISPOSIÇÓES FINAIS

8.1 O pesquisador que faltar mais de 50% (cinquenta por cento) dos encontros,

injustificadamente, consecutivos ou não, será automaticamente desligado do projeto de

pesquisa.

8.2 Esse processo seletivo terá validade apenas para o segundo semestre letivo de 2018.

Campo Grande, MS, 25 de setembro de 20
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  Í esar ugusto S. da Silva

Professor Coordenador do Projeto de Pesquisa

Faculdade de Direito - FADIRIUFMS
Cidade Universitária | Caixa Postal 549
CEP 79070—900 | Campo Grande | MS

Fone: 67 3345.7735 / 7249 | E-mail: mestradodireito.fadir@ufms.br



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
ANEXO 1 — REDAÇÃO

Projeto de Pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e a Declaração
de Carta ena de 1984 ”

Tema “A Crise tória dos Re dos na atualidade”

Nome do candidato

Título
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