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EDITAL DE CANDIDATURA AO GRUPO DE INVESTIGAÇÃO 

LEITURAS ÉTNICO-RACIAIS DAS DIMENSÕES DAS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO 

O NELB – Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, por meio da sua Diretoria Científica, e com apoio da SEACAD – Secretaria 

Especial de Administração de Conflitos e Apoio à Diversidade, convidam a comunidade acadêmica 

para o processo seletivo de ingresso no Grupo de Investigação “Leituras Étnico-Raciais das 

Dimensões das Violências de Gênero”, que pretende reunir alunos(as) da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa e demais interessados(as) a desenvolver atividades pertinentes ao escopo do 

grupo, sob a orientação e coordenação científica da Professora Doutora Luciana de Souza Ramos 

(UNB – Universidade de Brasília)1 

 

1. DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE INVESTIGAÇÃO 

 

O Grupo de Investigação “Leituras Étnico-Raciais das Dimensões das Violências de 

Gênero” realizará reuniões online de estudo sobre temas pertinentes ao objeto central do projeto, cuja 

metodologia será coparticipativa, com abordagem teórica e enfoque pragmático. O(A) candidato(a) 

aprovado(a) no processo seletivo se compromete a cumprir as agendas de atividades propostas pela 

professora coordenadora do grupo de investigação, que serão informadas no âmbito do grupo. 

 

 
1 Professora Doutora Luciana de Souza Ramos é pós-doutora em Desigualdades Globais e Justiça Social pela 

UNB – Universidade de Brasília e FLACSO, doutora e mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado 

pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília – UNB, especialista em Direito Penal e Processual Penal 

pelo Instituto de Direito Público de Brasília – IDP, pesquisadora e consultora da Cristian Aid para elaboração 

do Relatório sobre Violência contra as mulheres. Atuou como Secretária Nacional de Ações Afirmativas da 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e também como consultora no UNICEF, 

ONU Mulheres e UNESCO. 
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1.1.  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Serão realizados encontros quinzenais de 2 (duas) horas, com início em 02 de março de 

2021, às 19 horas (hora de Lisboa), totalizando 8 (oito) encontros. 

 

2. DA CANDIDATURA 

 

2.1. REQUISITOS DE CANDIDATURA 

 

Ser estudante de Licenciatura, Mestrado (Prático ou Científico) ou Doutoramento da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa ou da pós-graduação de qualquer outra instituição 

de ensino no Brasil. 

 

2.2. PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA 

 

Os(As) interessados(as) em ingressar no Grupo de Investigação “Leituras Étnico-Raciais 

das Dimensões das Violências de Gênero” devem preencher o formulário próprio do processo seletivo 

em questão, disponível durante o período de candidaturas (05 de fevereiro de 2021 a 16 de fevereiro 

de 2021), no site do NELB (https://nelb.pt/2021/02/05/candidaturas-grupo-de-investigacao-leituras-

etnico-raciais-das-dimensoes-das-violencias-de-genero/),  e submeter para fins de seleção os 

documentos a seguir indicados: 

a) Carta de motivação, com no máximo 2 (duas) laudas, orientada pela questão: 

“Compartilhe conosco seu projeto de vida e disserte sobre qual a relação dele com o 

projeto de pesquisa” 

b) Currículo completo e atualizado. 

 

A ausência de quaisquer documentos requeridos neste edital implicará a invalidação da 

inscrição. 

 

3. VAGAS E PRAZOS 

 

Serão disponibilizadas 25 (vinte e cinco) vagas, sendo 20 (vinte) vagas destinadas à 

estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – FDUL, dentre elas 15 (quinze) vagas 

para pós-graduação (mestrados e doutoramentos) e 5 (cinco) vagas para licenciatura, sendo as 

restantes 5 (cinco) vagas destinadas à estudantes de Faculdades ou Universidades no Brasil. 

https://nelb.pt/2021/02/05/candidaturas-grupo-de-investigacao-leituras-etnico-raciais-das-dimensoes-das-violencias-de-genero/
https://nelb.pt/2021/02/05/candidaturas-grupo-de-investigacao-leituras-etnico-raciais-das-dimensoes-das-violencias-de-genero/
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As candidaturas estão abertas de 05 de fevereiro de 2021 a 16 de fevereiro de 2021.  

Data de divulgação dos resultados: 22 de fevereiro de 2021. 

Para fins de aquisição de certificado e devida conclusão do grupo será exigida a produção 

de um documento científico em moldes a serem posteriormente combinados.   

Aos candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e os com deficiência concorrerão 

concomitantemente às vagas reservadas (20%) e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo 

com a sua classificação no processo seletivo. Os candidatos pretos, pardos, indígenas e os com 

deficiência classificados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão 

computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 

 Em caso de desistência de candidato preto, pardo, indígena e o com deficiência aprovado 

em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato preto, pardo, indígena e o com deficiência 

posteriormente classificado. 

Na hipótese de não haver candidatos pretos, pardos, indígenas e com deficiência 

aprovados em número suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão 

revertidas para a ampla concorrência, sendo preenchidas pelos demais candidatos aprovados 

observados a ordem de classificação. 
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