
 

Edital de seleção para projeto de pesquisa LPPM 

 

A Coordenação do Laboratório de Políticas Públicas Municipais, juntamente com a 

Coordenação do Curso de Administração Pública ASCES UNITA, no uso de suas 

atribuições faz saber a quem interessar, que estão abertas as seguintes vagas para projeto 

de pesquisa. 

Projeto 1: O sistema interamericano de proteção aos direitos humanos e a justiça 

de transição na américa latina 

Professor: Emerson Francisco de Assis 

Público Alvo: Estudantes de todos os períodos dos cursos de Administração Pública, 

Ciência Política, Direito, Serviço Social e Relações Internacionais 

Objetivo: O projeto visa incentivar a pesquisa e análise do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, com foco no Processo de Justiça de Transição ocorrido após os 

regimes autoritários que governaram o Brasil, Argentina e Chile. Desta forma, 

discutindo desde a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos ao 

Processo de Justiça de Transição dos países indicados, com foco nas dimensões de 

memória e verdade, responsabilidade do Estado e agentes violadores dos Direitos 

Humanos. 

Número de vagas: 20 vagas 

 

Seleção para o projeto: Entrevista no dia 23/08, sexta feira, 16h no LPPM. 

 

Projeto 2: ANÁLISE DE POLÍTICA EXTERNA CONTEMPORÂNEA: Análise 

comparada de Brasil, Índia e Turquia 

Professor: Gustavo de Andrade Rocha 

Público Alvo: Estudantes de qualquer curso de humanas e sociais aplicadas. 

Objetivo: O projeto fará uma análise comparada das políticas externas de três países 

emergentes, Brasil, Índia e Turquia, analisando sua atuação em foros multilaterais, 
estratégias regionais e principais pautas diplomáticas. 

Número de vagas: 6 vagas 

 

Seleção para o projeto: Entrevista através no dia 28/08, quarta-feira, 14h no LPPM. 

 

Da inscrição: As inscrições deverão ser feitas através do link 

<https://goo.gl/forms/WsA8SANVrZGkZIro2> até dia 22 de agosto de 2019. Os/as 

interessados/as em participar do projeto devem ter disponibilidade de 4h (quatro horas) por 

semana.   

Para outras informações, os/as interessados/as devem procurar a Coordenação do Projeto no 

Laboratório de Políticas Públicas Municipais.   

https://goo.gl/forms/WsA8SANVrZGkZIro2


 

Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Laboratório de Políticas Públicas 

Municipais juntamente com a coordenação do Curso de Administração Pública.   

 

Caruaru, 16 de agosto de 2019.  

 

Maria Ivania Almeida Gomes Porto 

Coordenadora dos cursos de Administração e Administração Pública 

 

Fernando César de Lima 

Coordenador do LPPM. 

 


