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EDITAL 07/2021 – RETIFICAÇÃO - COTA ESPECIAL DA ÁREA ESTRATÉGICA DA PUCPR: DIREITOS 
HUMANOS no Edital do Processo de Seleção de Propostas para os Programas Institucionais de 
Iniciação Científica (PIBIC, PIBITI e PIBIC Jr/PIBITI Jr e PIC-EaD)  

A Coordenação de Iniciação Científica, vinculada à Diretoria de Pesquisa da Pró- Reitoria 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, informa à comunidade universitária da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná a RETIFICAÇÃO do item 8.3. – Cota Especial da área estratégica 

da PUCPR: Direitos Humanos, do edital 06/2021 do Processo de Seleção para os Programas 

Institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC, PIBITI, PIBIC Jr/PIBITI Jr e PIC-EaD), a 

saber:  

8. Bolsas para Cota Especial 

8.3.Área Estratégica da PUCPR: Direitos Humanos  

Os trabalhos que tiverem temática dentro da área estratégica Direitos Humanos e 

quiserem integrar o Projeto Humanismos, Identidades e Valores poderão concorrer a uma cota 

especial de bolsas. Para concorrer a estas bolsas, o professor ou professora deve assinalar no 

momento da submissão a alternativa COTA ESPECIAL e o tema específico de pesquisa.  

A área estratégica de Direitos Humanos agrega estudos e pesquisas interdisciplinares, 

envolvendo pessoas e instituições. Tem como objetivo subsidiar políticas públicas e 

organizacionais, visando o fortalecimento de mecanismos de monitoramento, defesa e garantia 

dos direitos humanos em sua integralidade, contemplando aspectos políticos, sociais, religiosos, 

culturais e subjetivos do ser humano. 

 

8.3.1. Projeto Humanismos, Identidades e Valores 

  Serão disponibilizadas 12 (doze) bolsas PIBIC vinculadas diretamente a Diretoria de 

Identidade Institucional da PUCPR. Cada orientador ou orientadora poderá ser contemplado/a 

com até 02 (duas) bolsas.  

Os projetos de pesquisa voltados à temática HUMANISMOS, IDENTIDADES E VALORES 

devem contemplar um dos 4 temas específicos para pesquisa: 

A. Realidade Juvenil Brasileira (até 3 bolsas) 

Tem por objetivo fomentar estudos relacionados à constituição identitária da juventude 

contemporânea brasileira e seus processos de personalidade, subjetivação, formação integral, 

sexualidade, espiritualidade, projeto de vida, engajamento social, relação parental e familiar; 
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bem como a maior compreensão do entorno sócio-político-cultural-eclesial no qual o/a jovem 

se insere e a maneira como ocorre essa relação.  

B. Economia da Casa Comum (até 3 bolsas) 

Ecologia Integral e Nova Economia são assuntos imprescindíveis quando se trata da 

Casa Comum. Inspirados pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e pelas 

iniciativas do Papa Francisco em parceria com outras lideranças mundiais, os estudos deste eixo 

devem analisar, avaliar ou propor abordagens que considerem o cuidado com a Casa Comum, o 

planeta Terra, tanto em seus aspectos ecológicos quanto econômicos.  

C. Imigrantes e Pessoas refugiadas (até 3 bolsas) 

A proposta de pesquisa deverá contemplar investigações acerca do perfil social, 

educativo, econômico e profissional das pessoas imigrantes e refugiadas na cidade de Curitiba 

e Região Metropolitana, especialmente aquelas de origem haitiana e venezuelana. 

D. Ciência, Consciência e Espiritualidade (até 3 bolsas) 

Sob enfoque multidisciplinar, as pesquisas em torno desta temática visam 

compreender o fenômeno da espiritualidade e suas diferentes manifestações e relações com a 

ciência. Este tema objetiva ainda analisar os impactos da prática da meditação e/ou de 

mindfulness para a formação de sujeitos conscientes das relações consigo mesmo, com o outro, 

com o mundo e com o transcendente.   

 

Os professores e professoras que forem contemplados/as com as bolsas de PIBIC PUCPR 

na área estratégica HUMANISMOS, IDENTIDADES E VALORES deverão: 

a.              Participar de encontros periódicos com a Diretoria de Identidade Institucional da PUCPR 

no período de vigência da bolsa do seu respectivo orientando ou orientanda; 

b.             Atuar como consultores/as temporários/as (1 ano) dos projetos relacionados a área 

estratégica em questão; 

c.              Colaborar em eventos e publicações promovidos pela Diretoria de Identidade. 

  

A Diretoria de Identidade Institucional não terá interferência sobre os processos 

metodológicos adotados pelos professores e professoras, mas atuará como catalisadora e 

potencializadora das pesquisas sobre HUMANISMOS, IDENTIDADES E VALORES nos campos 

específicos descritos acima, favorecendo a investigação e apoiando a divulgação dos resultados.  

Tanto no projeto de pesquisa docente quanto no plano de trabalho discente, essa vinculação 

deverá estar explicitada. O projeto que não se enquadrar na área de HUMANISMOS, 
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IDENTIDADES E VALORES será desqualificado da participação da COTA ESPECIAL, porém 

continuará no processo de seleção geral.  

Os critérios de avaliação seguirão as normas estabelecidas para a Iniciação Científica na 

PUCPR. 

 

Curitiba, 5 de abril de 2021 

 

 
Profa. Cleybe Hiole Vieira              Profa. Paula Cristina Trevilatto 

Coordenadora da Iniciação Científica e                        Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação 
Tecnológica         e Inovação 

 

 


