
Núcleo de Pesquisa e Extensão
Sobre a Pena e a Execução Penal
da Universidade de São Paulo

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESQUISADORES DO 2º SEMESTRE DE 2021

Uso de Linguagem Neutra

Visando uma comunicação inclusiva e respeitosa com a identidade de gênero des candidates,

o edital utilizará em sua totalidade a Linguagem Neutra.

1. Apresentação

O Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre a Pena e a Execução Penal (NPEPEP) da

Universidade de São Paulo tem o escopo de desenvolver o debate acerca de teoria da pena,

execução penal e situação prisional brasileira no cenário acadêmico e, a partir dele, exercitar

práticas de extensão e estratégias críticas em relação ao sistema de justiça criminal no Brasil.

As atividades do NPEPEP no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021

foram vinculadas a um eixo temático de pesquisa/prática com foco na “Educação nas

Prisões”. Ao longo do segundo semestre de 2020, foram levantados dados sobre as práticas

formais e não formais de educação nas unidades prisionais do sudeste brasileiro, que

resultaram na elaboração de um relatório parcial de pesquisa1 e exposição da pesquisa e seus

resultados preliminares no I Congresso Global 'Perspectivas de la Criminologia e el Mundo',

organizado pela Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal.

No primeiro semestre de 2021, foram realizadas quatro atividades principais: (i) finalização

da coleta de dados iniciada em 2020 e redação do relatório final de pesquisa; (ii) elaboração

de revisão sistemática de bibliografia a respeito da educação no cárcere; (iii) elaboração de

projeto clínico de extensão e (iv) criação e atualização de uma agenda fiscalizatória com

informações sobre tomadas de decisão relevantes relacionadas ao tema da execução penal.

No segundo semestre de 2021, o Núcleo irá trabalhar em três atividades principais ligadas à

execução criminal, afastando-se do modelo de eixo temático. São elas: (i) “Observatório das

1 Relatório Parcial: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3747284
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Inspeções”, realizando análise quantitativa e qualitativa dos relatórios da instituição sobre a

fiscalização de unidades penitenciárias; (ii) “Agenda Fiscalizatória”, projeto permanente do

NPEPEP destinado à coleta de notícias e relatos sobre acontecimentos relevantes para a

execução de pena e a situação prisional no Brasil; e (iii) projeto clínico em parceria com a

CAJEP2 e o LIBERTAS3, envolvendo a coleta e análise de dados quanto à mortalidade no

cárcere. Os pesquisadores do Núcleo serão distribuídos para cada uma das atividades

conforme seu interesse e disponibilidade.

A fim de cumprir todas as atividades propostas, serão realizados dois encontros semanais,

sendo um deles para a (i) prática formativa, com aulas de professoras e professores

convidados e debates sobre a bibliografia selecionada, e o outro para a (ii) prática de

pesquisa, com realização dos encaminhamentos do projeto de pesquisa ou extensão. Observe,

então, que es pesquisadores terão dois horários semanais distintos destinados ao Núcleo de

Pesquisa e Extensão.

2. Objetivos

O objetivo central deste trabalho será o de estimular o debate crítico e formativo acerca da

teoria da pena, da execução penal e das práticas educacionais nas prisões, com destaque. Os

objetivos específicos pretendidos serão:

1. Estimular a formação aprofundada a respeito dos temas supracitados;

2. Analisar informações sobre a situação material do ambiente prisional e a condição de

efetivação de direitos fundamentais dentro do cárcere, à partir dos relatórios das inspeções do

NESC em unidades prisionais de São Paulo;

3. Elaborar um relatório ou “policy paper” com as informações analisadas;

4. Coletar e analisar dados sobre a mortalidade dentro das unidades prisionais;

3 “O Libertas – Programa de Pesquisa, Ensino e Extensão em Punição, Controle Social e Direitos Humanos se
destina à reflexão e construção de uma concepção crítica das ciências criminais nas seguintes abordagens:
sistemas jurídico-penais; crime e violência; punição e controle social; vulnerabilidade social.” (Texto retirado do
site do Libertas: https://wp.ufpel.edu.br/libertas/quemsomos/)

2 Clínica de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões: “Atividade de extensão do setor de Ciências Jurídicas da
UFPR orientado pelo Prof. Dr. André Giamberardino. Tem o escopo de prestar assistência jurídica e educacional
à comunidade carcerária paranaense, inserindo a universidade nas unidades penitenciárias.” (Texto retirado da
página da CAJEP no Facebook: https://www.facebook.com/CAJEP.UFPR/?ref=page_internal)
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5. Divulgar informações e dados relevantes sobre a execução penal em formato de

agenda.

3. Metodologia

Os trabalhos planejados para o segundo semestre de 2021 serão divididos em duas frentes

distintas que ocorrerão paralelamente:

● A prática formativa, que consistirá em encontros com docentes convidados pela

organização, além da leitura de obras selecionadas que compõem a bibliografia deste edital.

Além dos encontros com docentes convidados, que debaterão temas específicos destinados

aos fins deste trabalho, es pesquisadores deverão ler/assistir, na íntegra, toda a bibliografia

marcada como obrigatória. Observe que os encontros serão semanais e alternados: um

encontro com professora ou professor convidado em uma semana e encontro para debate na

semana subsequente. Essa frente contará com a presença da totalidade dos pesquisadores,

obrigatoriamente. Ainda, os encontros da frente formativa serão realizados às

sextas-feiras, das 9h às 11h.

● A prática de pesquisa ou extensão, sendo que es pesquisadores serão dividides em

03 (três) grupos, cada um responsável por uma das atividades acima mencionadas, com

encontros semanais em grupos reduzidos, conduzidos por, ao menos, um dos coordenadores.

Os encontros serão realizados de forma remota e os dados organizados serão armazenados nas

seguintes plataformas, disponibilizadas pela Universidade de São Paulo:

● Encontros via “Google Meet”;

● Organização de dados e bibliografia através do Google Drive.

Atenção: Como mencionado acima, serão realizadas duas reuniões por semana. A primeira

delas, formativa, terá duração de 2 (duas) horas e contará com a totalidade de pesquisadores

do Núcleo. A segunda será relacionada às atividades de pesquisa e extensão, com duração

aproximada de 01h (uma hora) e presença somente de cada grupo de trabalho. Ademais, es
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pesquisadores devem ter disponibilidade para a realização de atividades de pesquisa para além

dos encontros.

4. Seleção (entre 18/08 e 29/08)

Consistirá no envio de formulário de inscrição (abaixo relacionado), no qual deverão ser

anexados carta de apresentação, ficha de reação ao documentário “Mães Livres”, vídeo de

identificação e currículo Lattes atualizado. Subsidiariamente, em caso de empate absoluto

entre candidates, poderá ser realizada uma segunda etapa, com entrevistas individuais. Serão

selecionades 16 (dezesseis) pesquisadores, sendo 08 (oito) estudantes de Direito, da

graduação ou pós-graduação, e 08 (oito) de outras áreas que não o direito.

4.1. Pré-requisitos:

1. Alunes matriculades em curso de graduação ou pós-graduação em Direito, ou;

2. Alunes matriculades em curso de graduação ou pós-graduação na USP ou em outras

instituições de ensino, em cursos que não Direito.

Atenção: é necessário vínculo acadêmico com a Universidade de São Paulo ou outra

Instituição de Ensino.

4.2. Dos documentos:

● O formulário de inscrição será enviado através do Google Forms (link abaixo) e

servirá para aferir o cumprimento dos pré-requisitos, como a reserva de vagas, e o

alinhamento de candidate à proposta do Núcleo.

● A carta de apresentação deverá ser enviada em formato PDF e ter extensão de, no

máximo, 01 (uma) lauda. Cartas que ultrapassem o tamanho permitido serão

desconsideradas.

● A ficha de reação ao documentário “Mães Livres” deverá ser enviada em formato PDF

e ter extensão de, no máximo, 30 (trinta) linhas. Fichas que ultrapassem o tamanho

permitido serão desconsideradas.

● Vídeo de, no máximo, 30 (trinta) segundos, que será utilizado apenas para a

identificação do candidato. Deve ser dito seu nome, seu curso, fase (graduação ou
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pós-graduação) e instituição de ensino, somente. Grave o vídeo em local bem iluminado,

com fundo branco e utilize fones de ouvido. O vídeo deverá ser anexado ao formulário.

Observe que vídeos com mais de 30 segundos ou com informações além das solicitadas

serão desconsiderados, acarretando em desclassificação de inscrite.

● O currículo deverá ser gerado pelo sistema Lattes e enviado no formato de endereço

de acesso (link) via formulário (abaixo). O endereço do currículo Lattes pode ser encontrado

em seu cabeçalho. Não copie e cole o endereço de seu navegador.

4.3. Dos critérios de avaliação:

Serão avaliados, para a seleção, os seguintes critérios, na ordem de importância mencionada:

4.3.1 Formulário de Inscrição

1. Respeito aos pré-requisitos de inscrição;

2. Reserva de vagas (conforme o ponto 4.4);

3. Ficha de reação ao documentário “Mães Livres”, relacionando-o a discussões

quanto à legitimidade da pena e aos direitos humanos no cárcere brasileiro.

4. Carta de apresentação de candidate, na qual devem constar as seguintes informações:

a. Apresentação de candidate;

b. Por que você se interessou pelo NPEPEP/USP?

5. Envio do vídeo de apresentação.

Observação: a ficha de reação será avaliada segundo critérios de assertividade, clareza e

articulação de ideias. Não serão aceitas fichas que contenham expressões de violação aos

Direitos Humanos.

4.3.2 Currículo Lattes:

1. Experiência em pesquisa acadêmica e/ou científica;

2. Aproximações com os temas do direito criminal, da execução penal e correlatos;

3. Participação em programa de pós-graduação (apenas como critério de desempate).
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Atenção: Nenhum dos pontos estabelecidos em 4.3.2 serão necessários/eliminatórios de

participação no NPEPEP, serão apenas tomados como parâmetros classificatórios. Dito isso,

não deixe de se inscrever por eventuais inseguranças!

4.3.3 Entrevista:

1. Será realizada em caráter subsidiário, a critério dos avaliadores. Avaliará tão somente

o alinhamento do candidato à proposta do NPEPEP. Caso sejam necessárias, serão realizadas

durante os dias 08 e 09/09, em horários posteriormente combinados com es candidates.

4.4. Das ações afirmativas:

4.4.1. Devido à importância de diversificar o perfil dos pesquisadores do NPEPEP, 13 (treze)

das 16 (dezesseis) vagas disponíveis estão subordinadas à reserva de vagas, da seguinte

maneira:

4.4.1.1. No mínimo, 10 (dez) vagas, ou 62,5%, para candidates pretes, pardes ou

indígenas;

4.4.1.2. No mínimo, 03 (três) vagas, ou 18,75%, para candidates transvestigêneres;

4.4.1.3. 03 (três) vagas, ou 18,75%, para ampla concorrência.

4.4.2. No caso de o projeto não receber os números de candidaturas para cumprir as reservas

estabelecidas, tais vagas serão redirecionadas aos demais candidates inscrites, seguindo os

critérios determinados por este edital.

4.4.3. No caso de candidates que preencham ambos os critérios de reserva de vagas, será dada

prioridade ao preenchimento das vagas destinadas à comunidade de inscrites pretes, pardes e

indígenas.

4.4.4. A reserva de vagas será preenchida após averiguação da candidatura pelo Comitê de

Diversidade.

4.4.4.1. O Comitê de Diversidade será composto, de forma anônima, por indivíduos

que pertençam às comunidades às quais se destinam as reservas de vagas.
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4.4.5 Caso o titular não realize a declaração de identidade de gênero e/ou cor da

pele/raça/etnia, não poderá se utilizar da reserva de vagas. Assim, será avaliado conforme a

ampla concorrência.

4.5 Da Inscrição:

4.5.1. As inscrições devem ser feitas neste formulário, após atenciosa leitura deste edital,

até às 23:59 de 29/08: https://forms.gle/7x7neXFrbSHwWg1C6

4.5.2. Es candidates selecionades serão avisados por seus e-mails inscritos até o dia

09/09.

Observação: ressalta-se que as atividades do Núcleo irão começar já no dia 10/09 pela

manhã, de modo que es candidates selecionades devem ficar atentes para confirmar seu

interesse nas vagas ainda no dia 09/09, a fim de não atrasar o cronograma.

5. Política de uso de dados pessoais

Para a inscrição e processo de seleção, haverá a coleta e o tratamento de dados pessoais des

interessades. Nesse sentido, para fins desse processo, “dados pessoais”, “tratamento de dados

pessoais”, “base legal” e “eliminação” serão definidos de acordo com o significado disposto

no art. 5º da Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Para a execução do objeto deste Edital, alguns dos dados pessoais serão tratados estritamente

para as finalidades aqui dispostas.

Para realização da inscrição no processo de seleção, serão solicitadas algumas informações,

via a plataforma Formulários Google: (i) nome social; (ii) e-mail; (iii) identidade de gênero;

(iv) cor de pele/raça/etnia; (v) estado de residência; (vi) instituição de ensino; (vii) curso,

(viii) fase (graduação ou pós graduação), (ix) currículo Lattes, (x) carta de motivação, (xi)

ficha de reação do documentário Mães Livres e (xii) video identificador.
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Também será enviado um vídeo de, no máximo, 30 segundos, que será utilizado somente

durante o processo de avaliação das candidaturas, coletado através da plataforma Formulários

Google e armazenado na plataforma Google Drive. Todos os vídeos serão permanentemente

excluídos da plataforma após o dia 10 de setembro de 2021.

Precisamos dessas informações para identificar es interessades e realizar a seleção conforme

este edital. Essas informações serão coletadas com base no consentimento de interessade.

Tendo em vista que será utilizada uma plataforma terceira para a coleta dos dados pessoais

acima indicados, para entender mais como a Google conduz as questões de privacidade e

proteção de dados pessoais, e interessade pode acessar a Política de Privacidade da Google

por meio do seguinte link: https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR.

As informações coletadas no momento da inscrição não serão compartilhadas com terceiros

e/ou para outros fins. Ressaltamos que o acesso a essas informações ficará restrito aos

pesquisadores da equipe de trabalho do NPEPEP/USP.

Caso o titular deseje entrar em contato com o NPEPEP/USP, solicitamos que encaminhe um

e-mail para dougnork@usp.br.

6. Bibliografia obrigatória

1. GODOI, Rafael. Fluxos em Cadeia: As prisões em São Paulo na virada dos

tempos. 1ª ed. — São Paulo : Boitempo, 2017 e;

2. Bibliografia extraordinária a ser indicada ao longo dos encontros pelas professoras e

professores convidados.

7. Comentários finais

Casos omissos deste edital serão decididos pela docente orientadora em conjunto com os

coordenadores. No caso de dúvidas, entrar em contato através do endereço eletrônico:

dougnork@usp.br.
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