
 

FAPAS – FACULDADE PALOTINA DE SANTA MARIA 
GRUPO DE PESQUISA EM DIREITOS HUMANOS, ARTE E POLÍTICA (GDHAP) 

PROF. GUILHERME PITTALUGA HOFFMEISTER 
 

 

A Coordenação do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Arte e Política (GDHAP), 

torna pública a abertura de vagas para acadêmicos e/ou profissionais interessados em 

realizar pesquisa, de caráter não remunerado, no GDHAP/FAPAS, sob a coordenação do 

Prof. Me. Guilherme Pittaluga Hoffmeister. 

DO GRUPO DE PESQUISA E SUAS ATIVIDADES 

O grupo estudará temáticas envolvendo as relações entre direito (e direitos humanos), 

arte e política, e o papel das ferramentas artísticas na edificação de uma educação jurídica 

humanizada. 

As atividades do GDHAP serão relacionadas com a organização de eventos nacionais; 

participação em eventos nacionais e internacionais; trabalhos coletivos com grupos de 

pesquisadores nacionais na área de interesse do grupo, bem como trabalhos conjuntos 

com professores e pesquisadores da própria FAPAS e de outras universidades públicas e 

privadas; publicações em periódicos certificados na área de interesse do grupo, em anais 

de congressos nacionais e internacionais, bem como capítulos de livros em coletâneas que 

envolvem pesquisadores de renome na área de interesse do grupo. 

O GDHAP atuará nas seguintes linhas de pesquisa: 

1) Direitos Humanos e Arte; 

2) Direitos Humanos e Política. 

REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

– Estar regularmente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação da FAPAS 

relacionado à temática da pesquisa (Direito); 

– Serão admitidos candidatos externos à FAPAS (graduandos ou profissionais), desde que 

comprovada a capacidade de dedicação à pesquisa; 



 

– Dedicar no mínimo 4 horas semanais ao projeto (leituras, elaboração de artigos e/ou 

comparecimento às reuniões presenciais e/ou virtuais); 

– Ter interesse e disponibilidade para reuniões quinzenais, leitura de textos, pesquisas 

individuais e coletivas, participação em eventos etc. 

– Reservar o horário das terças-feiras, das 18h às 19h para reuniões, que poderão ser 

presenciais ou virtuais, conforme ajustes de agenda comunicados pelo professor 

responsável pelo Grupo; 

– Desejável que conheça as regras da ABNT e tenha afinidade com a pesquisa e produção 

acadêmica. O interesse e a disposição podem suprir a ausência de conhecimento. 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas mediante envio de e-mail para gphoffmeister@gmail.com, 

devendo mencionar o seguinte título: SELEÇÃO GDHAP. 

No e-mail deve ser anexada uma CARTA DE INTENÇÃO/MOTIVAÇÃO, contendo uma 

breve justificativa sobre seu interesse em participar do GDHAP, histórico escolar da 

graduação, e currículo lattes (se houver). 

Ainda, deve ser informada sua disponibilidade para participar de reuniões, realizar as 

leituras e demais atividades do grupo. 

 

*** O PRAZO PARA INSCRIÇÃO SERÁ DE 13 DE MAIO A 27 DE MAIO DE 

2022, ÀS 23H59. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Serão selecionados os candidatos que melhor atenderem aos objetivos do grupo de 

pesquisa, levando-se em consideração a motivação, o desempenho no histórico escolar da 

graduação, currículo lattes e disponibilidade. 



 

DA CERTIFICAÇÃO 

A certificação de participação será entregue, ao término das atividades anuais, após 

aprovação do relatório anual das atividades 

Santa Maria, 12 de maio de 2022. 

 

 

Prof. Me. Guilherme Pittaluga Hoffmeister 

Coordenador do GDHAP 


