
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PROBIC/CNPq 

PROJETO DE PESQUISA  

 

O ESTADO DE EXCEÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO:  

PARA UMA LEITURA CRÍTICA DO ARGUMENTO DE EMERGÊNCIA NO CENÁRIO POLÍTICO-JURÍDICO NACIONAL  

 

Coordenador: Professor Doutor Andityas Soares de Moura Costa Matos 

 

O Coordenador do Projeto de Pesquisa - O estado de exceção no Brasil 

contemporâneo: para uma leitura crítica do argumento de emergência no cenário 

político-jurídico nacional, torna pública a seleção de discentes de 

Graduação para atuarem junto ao referido projeto na qualidade 

pesquisadores-discentes, nos seguintes termos: 

 

1. Objetivo 

Pretende-se com a Pesquisa colocar às claras os espaços de 

exceção que informam a prática política, jurídica e econômica do 

Estado Brasileiro, demonstrando que as decisões fundamentais da 

República vem se pautando em argumentos de emergência de 

natureza supostamente técnica que esvaziam e alienam a esfera 

pública democrática. Dessa maneira, assiste-se de forma acrítica 

em nosso país à passagem de um já estabelecido estado de exceção 

permanente para um estado de exceção desejado, tendência que 

pretendemos revelar e criticar, além de opor-lhe alternativas. 

2. Vagas: 

- 1 (uma) vaga de pesquisador remunerada pelo CNPq, 

- 1 (uma) vaga de pesquisador remunerada PROBIC. 

Poderão concorrer alunos regularmente matriculados nos cursos 

de Direito e Ciências do Estado da UFMG, bem como em cursos 

afins (Ciências Sociais Aplicadas) que preencham os seguintes 

requisitos: 

a) Capacidade de leitura e tradução na língua alemã, inglesa, 

francesa ou italiana. 

b) Efetivar Currículo Lattes no site do CNPq 

(http://www.cnpq.br). 

c) Não acumular bolsa de outro programa, não ter vínculo 

empregatício ou estágio. 

Segundo informações da UFMG, a vigência da bolsa é de 1 (um) 

ano, sendo que a liberação dos recursos para as propostas 

aprovadas estará sujeita à disponibilidade financeira durante o 

período de vigência do edital. 

 

 

3. Seleção 

Os pesquisadores-discentes serão selecionados mediante concurso 

público efetivado de forma remota e virtual do qual constarão 

carta de apresentação, análise de currículo e entrevista, de acordo 

com o calendário abaixo: 

04.06.2022 até 26.06.2022 – Inscrição dos interessados mediante 

envio de e-mail joykssouza@gmail.com informando nome 

completo, endereço eletrônico do currículo Lattes e telefones de 

contato, enviando também breve carta de apresentação na qual 

o candidato exponha qual tema pretende pesquisar e quais 

foram seus contatos prévios na temática do presente projeto 

de pesquisa. 

29.06.2022, a partir das 10h00 – Entrevista dos candidatos 

selecionados em ambiente virtual a ser informado aos inscritos 

posteriormente. 

01.07.2022 – Divulgação dos resultados finais e cadastro, por parte 

dos 2 (dois) bolsistas selecionados, no sistema da PRPq, além de 

demais medidas administrativas.  

01.09.2022 – Início dos trabalhos e da vigência das bolsas. 

4. Referência bibliográfica  

Para conhecer os principais temas do presente projeto, sugere-se a 

leitura do artigo Desobediência civil e democracia radical (título oficial: 

Estado de exceção, desobediência civil e desinstituição: por uma leitura 

democrático-radical do poder constituinte), de autoria do Coordenador do 

Projeto, acessível em 

https://www.academia.edu/33193046/Desobediencia_civil_

e_democracia_radical_Direito_Praxis_07_04 

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas junto à assessoria do 

Coordenador do Programa mediante e-mail: 

joykssouza@gmail.com 

  
Professor Doutor Andityas Soares de Moura Costa Matos 

Professor Associado de Filosofia do Direito  
Academia: https://ufmg.academia.edu/AndityasSoares 

https://www.instagram.com/poesiandityas/ 
facebook.com/estadoexcecaobrasil 

https://www.instagram.com/estadoexcecaobrasil/ 

https://ufmg.academia.edu/AndityasSoares
https://www.instagram.com/poesiandityas/
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