
O Comitê Setorial de Extensão do Setor de Ciências Jurídicas anuncia a 
abertura das inscrições para seleção de Bolsistas e Voluntários na modalidade 
Extensão, para atuar nos Programas e Projetos de  Extensão Universitária 
deste Setor. 

1. A realização das inscrições para os alunos será no período de 16 a 28 de 
maio de 2013, através do preenchimento de formulário de inscrição, disponível 
no site: www.direito.ufpr.br/ 

 
2. O ALUNO DEVERÁ ESCOLHER O PROGRAMA/PROJETO DE 
EXTENSÃO QUE PRETENDE ATUAR NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO; 

 
3. O processo de seleção contará com as seguintes etapas: 
3.1 – 16/05/2013 a 28/05/2013: Período para inscrição. 
3.2 – 31/05/2013: Publicação do Edital de convocação aos inscritos. 
3.4 – 10/06/2013: Edital com resultado da seleção de bolsistas e voluntários. 

 
4. O bolsista deve cumprir 12 horas semanais em locais e horários definidos 
pelo Coordenador (a) do Projeto. 

 
5. O valor da bolsa e o período de vigência serão definidos por resolução do 
COPLAD. 

  

Os Programas e Projetos vigentes são: 

.... 

 

Projetos vinculados ao Programa: Políticas Públicas e Direitos Humanos; 

 

3. CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DE COMUNIDADES TRADICI ONAIS 
Coordenação: Katya Regina Isaguirre Torres 
Resumo: A atividade extensionista objetiva identificar os conflitos socioambientais 
enfrentados pelas comunidades tradicionais. Esse projeto será dividido em fases, que 
analisarão os problemas de cada comunidade em períodos específicos de atuação. A 
primeira fase terá seu desenvolvimento nos anos de 2013 e 2014 e está restrita ao 
exame dos conflitos socioambientais enfrentados por pescadores artesanais das 
comunidades do entorno do Parque Nacional de Superagui. Sua reflexão central se 
retira da concepção arendtiana do “Direito a se ter Direitos”, concentrado-se no exame 
das tensões e conflitos gerados pela implantação do sistema nacional de Unidades de 



Conservação e os processos de desterritorialização que contribui para a invisibilidade 
desses grupos sociais como sujeitos de direitos. 

 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR A GROECOLÓGICA  
Coordenação: Katya Regina Isaguirre Torres 
Resumo: O projeto avalia as condições de acesso dos agricultores familiares 
agroecológicos a programas do governo federal, como o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A produção 
da agricultura familiar no país detém importância, segundo dados do Censo do IBGE 
de 2006, porque atende de forma mais direta o direito humano e fundamental à 
alimentação, chegando a responder por até 70% da produção  nacional de produtos 
que integram a cesta-básica. Somado a isso o crescimento da demanda por produtos 
de melhor qualidade nutricional fez com que o governo priorizasse nesses programas 
o fornecimento de alimentos orgânicos, especialmente para atender grupos sociais em 
situação de insegurança alimentar e nutricionais. As políticas públicas para a 
agricultura familiar agroecológica são benéficas porque ampliam as alternativas de 
mercado, antes concentrados nas feiras e vendas diretas. A participação dos 
agricultores é dificultada pela insuficiência de conhecimentos jurídicos diversos, a fim 
de garantir uma atuação tanto no fornecimento de alimentos como no processo de 
tomada de decisões. A proposta de extensão objetiva a socialização do conhecimento 
acadêmico e consiste na criação de um espaço de articulação entre alunos do curso 
de direito e os agricultores agroecológicos de Curitiba e região metropolitana, 
estabelecendo um canal de comunicação que propicie conhecer as principais 
questões e dúvidas sobre a participação nesses programas governamentais. De posse 
dos dados e valendo-se metodologicamente da observação participante realizada nas 
reuniões bimestrais promovidas pela Associação para o desenvolvimento da 
agroecologia (AOPA) serão realizadas oficinas que favorecerão a troca de 
conhecimentos entre os grupos. Como resultado final espera-se a articulação entre 
teoria e práticas democráticas, demonstrando a indissociabilidade do 
ensino/pesquisa/extensão como forma de ressaltar a importância da universidade na 
análise crítica do conjunto de políticas públicas 
fomentadoras de estratégias sustentáveis ao desenvolvimento nacional. 


