EDITAL Nº 02/2020
SELEÇÃO DE PESQUISADORES VOLUNTÁRIOS
PROJETO DE EXTENSÃO E GRUPO DE ESTUDOS
O Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da Universidade Federal de Minas Gerais
(CJT/UFMG), por intermédio de seu coordenador, Prof. Dr. Emilio Peluso Neder Meyer, torna
público o presente Edital para a seleção de pesquisadores voluntários para participação em
atividades de estudo, pesquisa e extensão junto ao CJT/UFMG.
1. SOBRE O PROJETO
Criado em 2015, o CJT/UFMG é um projeto de pesquisa e extensão vinculado à Universidade
Federal de Minas Gerais que tem como objeto a discussão de medidas de justiça de transição,
com foco na América Latina, em uma perspectiva reconstrutiva do Constitucionalismo
Transnacional. Entre suas atividades, destacam-se o acompanhamento do andamento das ações
penais ajuizadas pelo Ministério Público Federal, objetivando a responsabilização criminal dos
agentes da ditadura civil-militar brasileira, bem como das ações cíveis de reparação ajuizadas
por vítimas ou seus familiares; assessoramento aos trabalhos da Comissão da Verdade de Minas
Gerais entre 2014 e 2017 e da Comissão da Verdade dos Trabalhadores e do Movimento Sindical
em Minas Gerais, ainda em andamento; o levantamento de lugares de memória pelo Brasil; a
divulgação de notícias relacionadas aos direitos humanos e à justiça de transição no Brasil e no
mundo; e a manutenção do blog Democratizando, que discute temas atuais, ligados a avanços e
retrocessos democráticos, de maneira didática e acessível ao público.
2. DOS REQUISITOS
Poderão se candidatar, às vagas de extensionista voluntário/a, alunos/as graduandos/as e
pós-graduandos/as dos cursos de Direito e áreas afins, tanto da UFMG como de outras
instituições de ensino.
Também é facultada a inscrição apenas para participação no Grupo de Estudos do CJT/UFMG,
sem postular vinculação às atividades de extensão.
Sugere-se domínio intermediário na língua inglesa, tendo em vista que alguns dos textos
trabalhados nas reuniões do Grupo de Estudos estarão neste idioma. Este não é, porém, um
requisito para a admissão.

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS/AS EXTENSIONISTAS
Os/as selecionados/as desenvolverão atividades de pesquisa e extensão relacionadas à
temática da justiça de transição e seus desdobramentos atuais; organização administrativa,
como buscar fontes de financiamento para o projeto por meio de agências nacionais e
internacionais e chamadas públicas; divulgação de atividades e eventos em mídias sociais,

mormente as redes sociais do CJT/UFMG; criação de conteúdo e atualização do site do
CJT/UFMG, de acordo com as demandas; contribuição na escrita de pelo menos um texto por
semestre para o blog Democratizando; participação das reuniões de extensão designadas; e
participação do Grupo de Estudos, que acontecerá às terças-feiras, às 17:20h, pela
plataforma Google Meet.
O tema do Grupo de Estudos deste semestre é: A tribunalização da História e a História como
tribunal: uma análise sobre a Ditadura Civil-Militar brasileira (1964-1985). O cronograma
está disponível em: <https://abre.ai/bP2N>.
4. DO PROCESSO SELETIVO
Serão selecionados/as 10 (dez) extensionistas voluntários/as.
Às demais pessoas inscritas e não selecionadas será facultado o acesso ao Grupo de Estudos,
levando em consideração o limite da plataforma Google Meet.
Os/as interessados/as deverão se inscrever até o dia 12 de dezembro de 2020, mediante
preenchimento do formulário:  <https://abre.ai/bP53>.
A seleção será feita por meio de avaliação da resposta dada às perguntas presentes no
formulário de inscrição. Os candidatos deverão ler previamente a seguinte bibliografia para o
preenchimento deste:
ROLLEMBERG, Denise; VAINFAS, Ronaldo. Juízo e Verdade Histórica no Discurso
Historiográfico. Revista de Teoria da História – Universidade Federal de Goiás. V. 23, n. pp.
13-44.
01.
Jul.
de
2020.
Disponível
em:
<https://www.revistas.ufg.br/teoria/article/view/64710/35151>.
5. DO RESULTADO
O resultado será divulgado até o dia 14 de dezembro de 2020, de forma que os selecionados
deverão estar presentes na primeira reunião do Projeto de Extensão e do Grupo de Estudos
no dia 15 de dezembro de 2020, às 17:20h. A lista de aprovados será divulgada por e-mail e
nas redes sociais do CJT/UFMG.

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2020.

Emilio Peluso Neder Meyer
Coordenador do CJT/UFMG

