
EDITAL 01/2021 DO NÚCLEO DE PESQUISA CONFLITOS, ESTADOS E 
CIDADANIA (NP CEDH) 

 
A Coordenação do Núcleo de Pesquisa Conflitos, Estados e Direitos Humanos (NP CEDH),             
registrado no CNPq e vinculado à Universidade Católica do Salvador (UCSal), torna pública a              
abertura das inscrições e estabelece as normas relativas ao processo seletivo de pré-projetos de              
pesquisa de estudantes de graduação. As inscrições devem ser feitas até as 13h do dia 23 de                 
fevereiro de 2021, através do formulário: https://forms.gle/ZKP2nGNDGdSuVfs98  
 
Linhas de pesquisa e respectivo nº de vagas abertas: 

1) Conflitos socioambientais e direito à cidade: 02 vagas 
2) Direitos humanos, governança pública e direito internacional: 02 vagas 

 
Para consultar mais informações sobre o Núcleo e detalhes sobre os objetivos de cada linha de                
pesquisa, acesse: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9793503571336517  
A coordenação se reserva o direito de não preencher todas as vagas, caso julgue que os                
pré-projetos apresentados não são adequados para nenhuma das linhas de pesquisa. 
 
1. Os novos membros do NP CEDH serão anunciados e recepcionados na reunião virtual do              
dia 25 de fevereiro de 2021, às 17h, cujo link será enviado por email para quem preencher o                  
formulário acima indicado. 
2. Não serão aceitos(as) estudantes de 1º semestre sem outra graduação prévia ou que vão              
se formar em 2021.1 em Direito. 
3. Não serão aceitos(as) estudantes externos à Universidade Católica do Salvador (UCSal). 
4. Será desclassificado(a) da seleção quem não enviar um pré-projeto de pesquisa adequado            
conforme o modelo disponível em:     
https://docs.google.com/document/d/1o0xVK3ahDAVgCJX3yykh9oCICJM2NAHOzWTdbrTqNhg/e
dit?usp=sharing  
5. O pré-projeto para seleção deve necessariamente indicar a que linha de pesquisa almeja             
se integrar. 
6. Embora não haja concessão de bolsas a priori, futuros editais de agências de fomento à               
pesquisa podem contemplar o Núcleo e seus membros. Nessa hipótese, será avaliada a             
viabilidade de bolsas para aqueles que atendam aos critérios do respectivo edital. Enquanto não              
haja tal viabilidade, a participação no NP CEDH é voluntária. 
7. Será exigido do novo membro do NP CEDH frequência de pelo menos 75% nas reuniões               
(sejam presenciais ou virtuais) de cada semestre, sob pena de desvinculação. 
8. Será exigido do novo membro do NP CEDH a produção de pelo menos um artigo científico                
a cada 12 meses.  

a. Será considerado atendido esse critério com a submissão do artigo a uma revista científica              
com pontuação no QUALIS PERIÓDICOS e avaliação por sistema duplo cego ou a um evento científico com                 
avaliação por sistema duplo cego dentro do prazo de 12 meses. 

b. Membros que não satisfaçam o critério de submissão de ao menos um novo artigo a cada 12                 
meses serão desvinculados do NP CEDH. 
9. Em todas as publicações acadêmicas e eventos acadêmicos dos quais participe, os            
membros do NP CEDH devem se identificar como tal, sinalizando seu pertencimento ao núcleo em               
apresentações. 
10. Membros do NP CEDH podem propor eventos acadêmicos (seminários, simpósios,          
congressos, rodas de conversa etc.) a serem realizados através do núcleo, devendo apresentar             
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seus projetos nas reuniões (presenciais ou virtuais) para que sejam discutidas pelo grupo e              
eventualmente aprovadas pela coordenação. 
11. A seleção dos novos membros se dará a partir de análise dos pré-projetos de pesquisa e                
do currículo lattes, atentando-se as coordenadoras de cada linha de pesquisa, nessa avaliação,             
aos seguintes critérios: 

a. Adequação do pré-projeto à linha de pesquisa almejada; 
b. Viabilidade de execução do pré-projeto, uma vez ajustado como projeto com a orientação             

dentro do Núcleo, no prazo de 12 meses; 
c. Relevância, coerência e atualidade do pré-projeto; 
d. Adequação do pré-projeto ao modelo disponibilizado em:       

https://docs.google.com/document/d/1o0xVK3ahDAVgCJX3yykh9oCICJM2NAHOzWTdbrTq
Nhg/edit?usp=sharing  

e. Experiência prévia com pesquisa científica como critério de desempate. 
 
 

Salvador, 10 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Érica Rios de Carvalho 
Coordenadora do NP CEDH 
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