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UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
PRÓ REnORIA

DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

EDITAL N' 04/2021

SELEÇAO DE PESQUISADORES,DOUTORANDOS, MESTRANDOS E
GR.ADUANDOSPARA O GRUPODE PESQUISASOBRECRIMINOLOGIA
CRITICA N'AAMÉRICA LATIN'A: PUN'ITIVISMO, POLITICAS SOCIAIS
EQUIVOCADAS E ASVIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUM.ANOS

Art. I'

O Grupo de Pesquisa sobre CRIMINOLOGIA

LATINA:

PUNIT]V]SMO,

POLIT]CAS

SOCIAIS

CRÍTICA

NA .ANfERICA

EQU]VOCADAS

E

AS

VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS vinculado aos Mestrados eín Políticas
Sociais e Cidadania e Direito da UCSAL faz saber que se encontram abertas as inscrições

para seleção de novos naembros.As inscrições estão convocando alunos da UCS.AL e
outras instituições dc ensino superior, da graduação ou da pós-graduação (Zz/ac í/»ó& ip//l#)
de acordo com as regrasabaixo

Art. 2' As inscrições para o grupo de pesquisadevem ser vinculadas 2tproletos a serem
desenvolvidos nos setnestres,2021.1 a 2022.1 sobre "Criminologia crítica na América
Latina: punitivismo, políticas sociais equivocadas e as violações aos direitos humanos".
Parágrafo

único:

O Grupo estudará doutrina

nítcional e estrangeira, casos, decisões

judiciais, inovações legislativas e práticas administrativas e realizará visitas às unidades
prisionais baianos,comparando os dados colhidos com outras unidades do Brasil e dos
países indicados.

Art. 3' Os objetivos do grupo de pesquisa são: analisar criticamente o exercício do poder
de punir do Estado, especi6lcamenteno Brasil em um estudo comparado com outros países
da América

Latina,

abordando

desde

a vedação das legislações

internas

desses países:

perpassandopelos programasde política criminal adotados,sobretudoa política de
repressãoàs drogas

responsávelpelo maior número de encarceramentosnos Estados --

até as condições do cárcere, que não rcssocializam o preso, mas o dissocializam
reproduzindo no cárcere das desigualdades sociais, numa perspectiva da criminologia crít:ica

com abordagem intersecional
Objet:iva-se especificamente:

a) O estudo crítico dos sistemasjurídicos do Brasil, notadamente a legislaçãosobre
execução penal, nos países integrantes do Mercosul e, na América Latina, em
especial, as legislações da Argentina. Uruauai. México e Chile

Dela proximidade
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política com o Brasil e pela política de repressãoàs drogas, repetindo no cárcereas
desigualdades sociais vivenciadíts fora dele;

b) Análise do parecer e]aborado pe]o Re]ator Especial do Conselho de Direitos
H.umanos tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes,

Juan E. Méndez, de acordo com a resolução 65/205 da AssembleiaGeral da ONU
sobrc o sistclna carcerário brasileiro

e a dcclaração do Estado dc Coisas

Inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federalna ADPF n'347;
c) A relação da necropolítica com a superlotação carcerária e a massiva violação aos
direitos ftlndamentais no Brasil;

d) O domínio das facções criminosas nos presídios de gestão plena e cogestão,
estudando a classificação e separação dos presos nas unidades prisionais de acordo

com a facção e não com o delito praticado;
e) O tratamento dispensado às mulheres e à população LGBTQ+,

numa perspecd't'a

criminológica intersecional;

í) Análise das condenaçõesdo Brasil pela Comissão e pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos;
g) Mecanismos alternativos ao punitivismo exacerbado,com a adoção de políticas
sociaisque primam pela construção do indivíduo e seu meio social em detrimento
da máxima repressão estatal, bem como a Justiça Restaurativa como resposta

alternativa ao conflito.
Art. 4' Cada aluno vinculado ao grupo de pesquisa deverá, ao anal do semestre de 2021.2,

aprescnEar
um trabalhocomo resultadoda pesquisa(artigo ou rcscnha),bcm como
participar de seminário a ser realizadoem maio de 2022 sobre as conclusõesda pcquisa. O

tipo do trabalhoa ser apresentadopor cadaaluno seráde6ínidono início dasatividadesem
con)unto com a professora orientadora e de acordo com as aptidões e objetivos individuais

do aluno.
Art. 5' As reuniões do grupo de pesquisa serão realizadas ao terceiro sábado de cada mês,

no turno da tarde, das 14h às 17h, inicialmente virtuais (em virtude da pandemia) e,
postcriomcnte, prescnciais,no campusda federação,tendo início cm 20/03/2020
Art. 6' Serão disponibilizadas 30 vagas para os interessados

Art. 7' Para inscrever-se na seleção do grupo de pesquisa, o interessado deverá dirigir

correspondênciapor meio eletrânico para o e-mail fernanda.baqueiro@pro.ucsaLbraté o
dia 01/03/2021, às 23:59, onde dcvetá declarar possuir Currículo Latões,indicando o link
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e o compromisso de apresentarao final da pesquisaum artigo sobre matéria vinculada à
linha de pesquisaescolhida.

Parágrafo único: Na correspondênciaeleuânica(e-mail),o candidatodeveráinformar: a)
nome; b) endereço residencial; c) CPF; d) delta de nascimento; e) curso de Graduação ou de

Pós-Graduação,com indicação da instituição, ano e semestrede ingresso, e ano e semestre
de (eventual) conclusão; f) telefones residencial e celular; g) endereço eletrânico; h)
justificativa e objetivos (por que, para que e como o candidato desejaparticipar do grupo
dc pesquisa -- naáxinaode 500 palavras);

Art. 8' O resultado da selcçào será divulgado, no dia 08/03/2021, pelos meios de
comunicação da UCS.AL c redcs sociais da professora líder do grupo de pcsquisa.
Parágrafo único: A avaliação dos candidatos obcdcccrá aos seguintes critérios: 1 - análise
curricular (peso 05); ll -- clareza e objetividade nas respostas do quesito indicado na alínea
"h'' do parágrafo único do artigo 6' (peso 05).

Art. 9' O aproveitamento dos membros do grupo será avaliado dc acordo com os critérios
adotados

pelo

líder/Coordenador,

desde que Eenhatn obtido

frequência

mínim2t

equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) das reuniões e demais ati\cidades.

Art. 10 No caso dos alunos de graduação, os trabalhos desenvolvidos serão certificados e
contabilizados como at:ividadescomplementares para efeito de integração curricular, sendo
necessáriahomologação pelo departamento próprio do Curso de Graduação.

Salvador, 1 1 de fevereiro de 2021

Pro

i.' Silvana

h

Reitora

I'

É'#e3 ê3.

:-\

\

i

\.

'.j:r

!....

ê.:ll..l:.:l)s/:/
i..C?'.eÀJàlÃ'flF':

