
                                                                                                                                                                          
 

 

OBSERVATÓRIO INTERAMERICANO E EUROPEU DOS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - OIEODS 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PESQUISADORES 

 

À comunidade acadêmica,  

 

I – INTRODUÇÃO 

Informamos que as inscrições para a atividade de pesquisa no Observatório 

Interamericano e Europeu dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Faculdade 

de Direito da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) em breve estão abertas.  

O propósito da atividade é a realização de pesquisa sobre a Agenda 2030 e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A atividade se destina a toda a comunidade 

acadêmica da UFU, incluindo os cursos de Direito, Relações Internacionais, Geografia, 

História, Filosofia, Ciência Política, Estatística, bem como à comunidade externa à 

UFU.  

Além disso, para esse período, as atividades de pesquisa desenvolvidas terão, 

como ponto de partida, a interlocução com o Pacto Verde Europeu, com o objetivo de 

pesquisar e estudar, especificamente, os seguintes temas: ecocídio, transhumanidade e a 

teoria build back better e mobilidade humana e desenvolvimento. 

É importante salientar que a atividade não tem fins lucrativos e que não será 

devida nenhuma remuneração aos alunos que participarem da pesquisa, uma vez que a 

atividade se encaixa no contexto do ensino, pesquisa e extensão, ou seja, nos três pilares 

da atuação da Universidade Federal de Uberlândia.  

 

AS ATIVIDADES SERÃO COMPUTADAS COMO ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES.  

 

2. INSCRIÇÕES: 

 



                                                                                                                                                                          
 

Convidamos todos os discentes da comunidade acadêmica a se candidatarem no 

PROCESSO SELETIVO. Para se inscrever basta preencher o formulário de inscrição 

até o dia 06/05/2022.  

Formulário de inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/1yrEZLh50jpquaew2rP-5N0aE-BidIR-_8xXq-

PSBBQs/edit 

 

3. DAS VAGAS 

 

Serão disponibilizadas 10 vagas, sendo: 

- 2 vagas para o eixo ecocídio; 

- 2 vagas para o eixo transhumanidade e a teoria build back better; 

- 2 vagas para o eixo mobilidade humana e desenvolvimento; 

- 2 vagas para monitores da mídia; 

- 2 vagas para monitores do projeto. 

 

3. DAS ATIVIDADES 

As atividades de pesquisa serão conduzidas de acordo com o modelo de 

Observatório, com a finalidade de avaliar de maneira qualitativa e quantitativa o status 

quo em relação à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 

consonância com os temas propostos, no ambiente nacional e internacional.  

Nesse sentido, as atividades envolverão: 

- a produção de relatórios, amicus curiae perante tribunais nacionais e 

internacionais; 

- a produção científica; 

- encontros científicos na modalidade online destinados à discussão dos temas 

propostos; 

- a realização de eventos científicos. 

 

4. SELEÇÃO: 

As inscrições deverão ser feitas até 06/05/2022 através do seguinte formulário:  



                                                                                                                                                                          
 

https://docs.google.com/forms/d/1yrEZLh50jpquaew2rP-5N0aE-BidIR-

_8xXq-PSBBQs/edit 

 

5. ENTREVISTAS E RESULTADOS: 

 

A lista com os candidatos selecionados para a entrevista será publicada no dia 

09/05/2022. 

As entrevistas ocorrerão entre 10/05/2022 a 14/05/2022, online, com horário 

agendado e tolerância de 5 minutos.  

A lista com os candidatos aprovados no processo seletivo será disponibilizada  

até 15/05/2022. 

As entrevistas serão realizadas pessoalmente pela Profa. Claudia Loureiro, 

no formato online. O link será enviado oportunamente aos selecionados. 

  

6. DÚVIDAS E CASOS OMISSOS: 

As dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail: ieosdgufu@gmail.com 

 

7. DEVERES DO CANDIDATO APROVADO:  

Dedicar 02 (duas) horas semanais para a atividade, cumprimento de prazos e 

observação das diretrizes da Professora Coordenadora da atividade.  

Exercer com lealdade e comprometimento as atividades de pesquisa.  

As vagas destinadas para a Mídia estarão dispensadas da produção científica.  

 

Uberlândia, 26 de abril de 2022.  

 

Profa. Dra. Cláudia Loureiro  

Coordenadora Científica  

 
 


