EDITAL DE SELEÇÃO

GRUPO DE PESQUISA
“O Cogito e o Impensado”
Estudos de Direito, Biopolítica e Subjetividades
Orientadora: Profª. Dra. Renata Celeste

Apresentação
O Grupo de Pesquisa “O cogito e o impensado: estudos de direito, biopolítica e
subjetividades” iniciou seus trabalhos em maio de 2016 e tem como principal proposta
o debate transdisciplinar do direito, possibilitando o cruzamento de saberes entre as
diversas áreas do direito e das ciências humanas. Como marco teórico o grupo trabalha
o pensamento de filósofos contemporâneos, especialmente o pensamento de Michel
Foucault e sua ressonância nas obras de Giorgio Agamben, Judith Butler e Deleuze. A
partir da interface crítico-filosófica o grupo analisa problemas contemporâneos do
direito. Enquanto linhas específicas o grupo atualmente se propõe a pesquisar os
seguintes eixos temáticos:
I. Direito, dispositivos de gênero e poder;
II. Judicialização da saúde como controle biopolítico;
III. Análise genealógica dos dispositivos criminais.
Metodologia
A proposta de pesquisa inicialmente enquadra-se no gênero teórico, tendo por finalidade
a produção de textos e artigos dentro dos eixos temáticos apresentados. Em relação ao
objetivo da pesquisa este, primordialmente, é descritivo a partir da coleta de
informações acerca do objeto investigado e posterior descrição do fenômeno social em
destaque. A abordagem metodológica será qualitativa, preocupando-se com a
compreensão do objeto e fenômeno sócio-jurídico a partir da interação com a realidade.
As técnicas que serão utilizadas para atingir os fins propostos devem observar:
I. pesquisa bibliográfica;
II. análise de documentos (tratados, convenções, portarias, acordos);
III. decisões judiciais tanto na esfera local como no STJ e STF, a depender do eixo
temático de interesse;
IV. análise de discurso das decisões judiciais para verificar os elementos
determinantes na esfera decisória.

Para a construção dos trabalhos nos eixos temáticos I e III poderá ser aplicada a
pesquisa de campo utilizando tanto a observação participante (ida a audiências) como a
realização de entrevistas.
Da produção Acadêmica
Cada estudante vinculado ao projeto deverá, ao final do semestre, apresentar um
trabalho como resultado da pesquisa (artigo, resenha ou monografia). O tipo do trabalho
a ser apresentado por cada estudante será definido no início das atividades em conjunto
com a professora orientadora e de acordo com as aptidões e objetivos individuais do
estudante. É facultativa a apresentação de outro trabalho aos alunos que estiverem
desenvolvendo TCC sob orientação da Professora Coordenadora do projeto. Os
estudantes possuem liberalidade para escolher dentre os eixos temáticos de pesquisa
aquele que mais se aproxime dos seus interesses acadêmicos e profissionais.
Das Vagas
O edital selecionará inicialmente até 02 (dois) novos integrantes, podendo ampliar o
número de vagas a depender da necessidade da pesquisa e interesse dos candidatos e
candidatas.
Da Concessão de Horas Complementares
Os participantes do Grupo de Pesquisa terão contabilizadas 30 horas de atividades
complementares por semestre mediante declaração da Professora Orientadora.
Da Seleção
Os discentes serão selecionados mediante entrevista em dia e hora indicados após o ato
da inscrição.
Da Inscrição
As inscrições deverão ser encaminhadas por e-mail no endereço eletrônico:
pesquisadamas@gmail.com
Prazo para inscrição
11 de setembro até às 23h59 de 20 de setembro.
Critério
O aluno ou aluna deverá estar regularmente matriculado na Faculdade Damas ou fazer
parte do quadro de egressos.
Possuir currículo na plataforma lattes.
Duração da pesquisa

A pesquisa terá duração mínima de 01 (um) ano.
Reuniões
O Grupo deverá se reunir pelo menos quinzenalmente ou a critério e necessidade da
Professora Orientadora. As reuniões acontecerão em horário diverso das aulas regulares
da Faculdade.
Todos os encontros serão devidamente documentados mediante a lavratura e assinatura
de uma Ata de Presença, a ser arquivada em pasta própria.

