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EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS 

 

O Programa de Extensão LIBERTAS - Programa de Enfrentamento da Vulnerabilidade em 

Ambientes Prisionais, coordenado pelo Professor Bruno Rotta Almeida, seleciona estudantes 

bolsistas. 

 

ATIVIDADES 

- Ações em defesa dos direitos humanos e de enfrentamento e superação da vulnerabilidade no 

sistema penal e penitenciário, envolvendo diversas áreas e subáreas de atuação: direito, 

ciências humanas, sociologia, antropologia, educação, pedagogia, saúde, psicologia, cultura, 

trabalho, assistência social, comunicação social, letras, artes visuais, e outras áreas afins.  

- Aprendizado teórico, através de grupo de estudos, seminários e debates. 

- Organização de congressos, seminários, simpósios, cursos etc. 

 

CARGA HORÁRIA E LOCAL DAS ATIVIDADES 

- Carga horário semanal: 20 horas. 

Local: Sala do LIBERTAS. 

 

REQUISITOS 

- Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da Universidade Federal de Pelotas; 

- Disponibilidade para as ações e atividades em defesa dos direitos humanos e de 

enfrentamento e superação da vulnerabilidade no sistema penal e penitenciário; 

- Interesse pela área de direitos humanos e sistema prisional; 

- Não receber qualquer outra bolsa ofertada por programas oficiais (exceto os auxílios 

disponibilizados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE); 

 

NÚMERO DE BOLSAS 

- 10 (DEZ) BOLSAS. 

 

DURAÇÃO DAS BOLSAS 

- TRÊS MESES (outubro a dezembro de 2017). 

 

INSCRIÇÕES 

- AS INSCRIÇÕES OCORRERÃO ATÉ O DIA 09/10/2017 ÀS 12H. 

- Os/as interessados/as devem fazer a inscrição enviando e-mail para 

libertasufpel@gmail.com, com a seguinte documentação: histórico de graduação e currículo. 

- O currículo deve registrar toda a trajetória acadêmica (produção, estágios, participação em 

congressos, seminários, e em projetos de ensino, pesquisa e extensão, cursos etc.). 

 

 

 

mailto:libertasufpel@gmail.com


TIPOS DE PROVAS, PESO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

- Prova escrita: 40%, Histórico de graduação: 30%, Entrevista e currículo: 30%. 

- Disponibilidade; Interesse; Histórico de graduação; Currículo. 

- A Coordenação se reserva da possibilidade de selecionar um número inferior ou superior a 

dez estudantes. 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

Inscrições: De 02/010/2017 a 09/10/2017 (segunda-feira), às 12h. 

Prova escrita: 09/10/2017 (segunda-feira), às 16h. (A chamada ocorrerá no saguão de 

entrada da Faculdade de Direito da UFPel) 

Entrevistas: 10/10/2017 (terça-feira), às 14h. (A chamada ocorrerá no saguão de entrada da 

Faculdade de Direito da UFPel) 

Resultado: 11/10/2017 (quarta-feira), através do site <http://wp.ufpel.edu.br/libertas/> 

Início das atividades: 11/10/2017 (quarta-feira). 

 

 

BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA 

- PECH, Thierry. O que é uma “pena inumana ou degradante”? In: GARAPON, Antoine; 

GROS, Frédéric; PECH, Thierry. Punir em democracia. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 

181-188. (Disponível para fins acadêmicos em: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7x6uppqFcgQQ3pMVjBrTy1TanM?usp=sharing 

 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

- Àqueles/as que tiverem participação mínima de 75% nas atividades e bom aproveitamento, 

serão fornecidos certificados de participação para fins de comprovação de atividade 

complementar. 

 

REMUNERAÇÃO 

- Valor da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

 

Pelotas, 02 de outubro de 2017.  

 

 

BRUNO ROTTA ALMEIDA 

Coordenador 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7x6uppqFcgQQ3pMVjBrTy1TanM?usp=sharing

