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EDITAL DE CHAMADA DE PARTICIPANTES PARA O 
PROJETO DE EXTENSÃO “A PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E A 

SOCIEDADE CIVIL” 
  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O presente edital visa convocar mestrandos(as) e doutorandos(as) do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB (PPGCJ), que ainda não qualificaram seus 
projetos de dissertação e de tese, interessados(as) em reforçar os aspectos metodológicos dos 
seus projetos, quanto às suas problematizações, aos seus objetivos e às suas hipóteses. 

  

1.2. O projeto de extensão, “A Pós-graduação em Ciências Jurídicas e a sociedade civil”, foi 
concebido com o objetivo de fortalecer as capacidades da sociedade civil atingida, com a sua 
participação nas problematizações, nos objetivos e nas hipóteses dos projetos de dissertação e 
de tese dos(as) alunos(as) do PPGCJ. Tentar-se-á, mediante interação de ideias (entre 
mestrandos(as) e doutorandos(as) e os(as) representantes dos atores e das camadas sociais 
atingidos(as) pelos projetos) em rodas de diálogo, facilitar uma adequação desses projetos às 
demandas dos diversos atores sociais impactados. O projeto de extensão também tem o 
objetivo de capacitar os mestrandos(as) e os doutorandos(as) sobre metodologia de pesquisa 
em ciências sociais e também, ao mesmo tempo, capacitar os(as) representantes das camadas 
sociais atingidos(as) na replicação do conteúdo dos projetos na comunidade. 

  
1.3. O projeto tem a participação do professor Fernando Joaquim (Centro de Ciências 
Jurídicas/UFPB), da professora Alessa Souza (Centro de Ciências Aplicadas e 
Educação/UFPB), dos professores Gustavo Batista e Jailton Macena (Centro de Ciências 
Jurídicas/UFPB), da equipe da Fundação de Defesa de Direitos Humanos Margarida Maria 
Alves, de Durval Leal (Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários), sendo 
constituído, ainda, por mestres, mestrandos(as), doutorandos(as) e graduandos(as) 
vinculados(as) à área de Ciências Jurídicas e Sociais. 
  
1.4. A atuação no projeto envolve participação: (i) em 3 (três) oficinas preparatórias, sendo 
uma por mês; (ii) em 3 (três) oficinas de capacitação, sendo uma por mês; (iii) em 3 (três) 
rodas de diálogo, sendo uma por mês; (iv) em 1 (uma) oficina de avaliação final; (v) na 
orientação e na adequação de todos os aspectos metodológicos dos projetos de dissertação e 
de tese; (vi) na orientação na redação da introdução das dissertações e das teses. 
  
2. INSCRIÇÃO 
2.1. As inscrições estão abertas, de 15 de abril a 20 de maio do ano corrente, a mestrandos(as) 
e doutorandos(as) do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB (PPGCJ) 
que ainda não qualificaram seus projetos de dissertação e de tese. 
 

2.2. Para efetuar a inscrição, os(as) interessados(as) devem entrar em contato com a comissão 
organizadora pelo e-mail: ufpbdireitocomcidadania@gmail.com. Ao entrarem em contato, os 
interessados receberão automaticamente um formulário virtual, pelo qual deverão se 
inscrever. 
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2.3. No ato da inscrição, além dos dados de contato, os(as) candidatos(as) deverão: (i) 
informar o título do projeto; (ii) informar a área de concentração e a linha de pesquisa; (iii) 
informar a disponibilidade, bastando que ser um dia e um turno por mês; (iv) anexar o projeto. 
  
3. SELEÇÃO, AVALIAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
3.1. Não há processo seletivo e nem avaliação prévia dos projetos. Trata-se de uma 
convocação livre e de adesão voluntária para participação nas atividades do projeto de 
extensão. 
 

3.2. Todas as atividades do projeto serão realizadas no Centro de Ciências Jurídicas, podendo 
ser em outro lugar, a depender da vontade e da disponibilidade dos(as) interessados(as). 
 

3.3. Os(as) interessados(as) deverão participar de todos os encontros, sendo, basicamente, um 
por mês. 
  
4. ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO/1ª OFICINA 
4.1. O primeiro encontro/oficina será realizado no dia 24 de maio de 2019 (sexta-feira), das 
14h às 18h, na sala de Multimídia do CCJ, sendo confirmado diretamente aos participantes 
através de e-mail. É fundamental a participação de todos(as) os(as) inscritos(as) nesse 
momento. 
  
4.2. Nesse primeiro encontro será acordado com os(as) participantes o calendário definitivo 
das atividades do projeto. 
  
5. CRONOGRAMA 

 Datas Cronograma de atividades 

15/04/19 Início das inscrições 

20/05/19 Encerramento das inscrições 

24/05/19 1º Encontro/oficina 
 

6. INFORMAÇÕES 

6.1. Maiores informações pelo e-mail: ufpbdireitocomcidadania@gmail.com ou pelo 

instagram: @direitocomcidadania 
 

Fernando Joaquim Ferreira Maia 
Professor Adjunto do Centro de Ciências Jurídicas/CCJ-UFPB 
 

Alessa Cristina Pereira de Souza 
Professora Adjunta do Centro de Ciências Aplicadas e Educação 
 

Durval Leal 
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
  

Luana Lucena, Ingrid Andrade, Lucas Oliveira e Olímpio Rocha  
Comissão de Inscrição  


