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GRUPO DE ESTUDOS EM MEIO AMBIENTE E DIREITO 
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARTICIPANTES 2019 

 
O Grupo de Estudos em Meio Ambiente e Direito, do curso de Direito do Instituto de 

Ciências Humanas Sociais, da Universidade Federal Fluminense, com sede no Polo 

Universitário de Volta Redonda, aprovado na 29ª Reunião Ordinária do Departamental, 

realizada no dia 26 de março de 2014, torna público o presente edital de seleção de alunos 

interessados. 

1. Sobre o grupo de estudos 

1.1. Considerando a importância das pesquisas acadêmicas, bem assim sua aproximação 

com os fatos da vida, o Grupo de Estudos em Meio Ambiente e Direito – GEMADI – UFF, 

visa a desenvolver estudos e pesquisas em diversas linhas voltadas para as questões 

ambientais e jurídicas. O GEMADI terá reuniões ordinárias mensais e outras extraordinárias 

para o debate de textos e atividades. O Grupo conta, ainda, com uma página no Facebook e 

uma lista de emails, ambos destinados à difusão de informações ambientais e atividades do 

GEMADI.  

1.2. O grupo selecionará, inicialmente, 5 (cinco) alunos de graduação dos cursos do Polo 

Universitário de Volta Redonda da Universidade Federal Fluminense. Poderão ser escolhidos 

menos ou mais estudantes, a critério dos professores responsáveis pelo GEMADI. 

1.3. Os professores responsáveis pelo grupo são Profa. Dra. Ana Alice De Carli e Prof. Dr. 

Pedro Curvello Saavedra Avzaradel. 

2. Inscrições para o processo seletivo 

2.1. As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas entre os dias 18 e 25 de 

junho de 2019, através dos e-mails pedroavzaradel@id.uff.br e anacarli@id.uff.br, com o 

envio para ambos simultaneamente. O titulo do email deverá ser: Inscrição no Processo 

Seletivo para o GEMADI 

2.2. Os candidatos deverão enviar, no ato da inscrição: 

- O nome completo, matrícula e CR mínimo de 8 (oito) 
- Currículo atualizado ou, preferencialmente o link para o currículo na Plataforma Lattes, 
devidamente preenchido. 
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3. Processo seletivo 

3.1. O processo seletivo acontecerá em duas etapas: 

- Entrevista com os candidatos no dia 27/06 das 11 às 12 horas e das 13:30 às 14:30 
(eliminatória e classificatória), prevista para a sala 313A, sujeita à alteração da sala. 
- Análise de currículo (Classificatória) e do CR (eliminatória). 
 
3.1.1 Os candidatos serão entrevistados por ordem alfabética, podendo haver alterações na 

ordem se oportuno. 

3.2. O fato de o número de candidatos ser inferior ou igual ao número de vagas oferecidas 

não garante a aprovação. 

3.3. Serão considerados para avaliação os seguintes critérios: 

- Interesse do aluno pela pesquisa e pela produção acadêmica; 
- O coeficiente de rendimento (CR), sendo o mínimo exigível de 8 (oito) 
- Conhecimento prévio de temas de Direito Ambiental; 
- Capacidade de leitura e compreensão de textos em português, bem como em inglês e/ou 
espanhol (outros idiomas estrangeiros também serão considerados); 
- Disposição para participar das reuniões presenciais mensais ordinárias e das reuniões 
extraordinárias, nas quais serão discutidos os textos utilizados. 
- Capacidade de se comunicar em outros idiomas como inglês e espanhol.  
- Disponibilidade de tempo e compromisso.   
 
3.4. O resultado do processo seletivo será divulgado através da página do GEMADI pelo 

Facebook. 

https://www.facebook.com/Gemadi-Grupo-de-Estudos-em-Meio-Ambiente-e-Direito-

492409404287209/  

3.5 Do resultado não caberá recurso. 

4. Atividades do grupo 

4.1. Leitura e discussão de textos: os professores responsáveis disponibilizarão textos para 

leitura e posterior discussão nas reuniões quinzenais. 

4.2. Produção de artigos: os integrantes deverão elaborar artigos, individualmente ou em 

coautoria, sobre os temas estudados ao longo das reuniões; pelo menos um artigo deverá 

ser produzido por ano. 

https://www.facebook.com/Gemadi-Grupo-de-Estudos-em-Meio-Ambiente-e-Direito-492409404287209/
https://www.facebook.com/Gemadi-Grupo-de-Estudos-em-Meio-Ambiente-e-Direito-492409404287209/
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4.3. Organização de eventos: o grupo realizará, anualmente, um evento aberto à 

comunidade, com palestras sobre os temas estudados. Os eventos poderão ser organizados 

em conjunto com outros grupos de pesquisa da UFF e outras instituições científicas, com 

prioridade na interdisciplinaridade. 

4.4 Realização de atividades de extensão.  

5. Disposições finais 

5.1. Os participantes do grupo receberão, ao final de cada ano, uma declaração de 

participação nas atividades acadêmicas, observado o disposto no Regimento Interno do 

GEMADI. 

5.2. Os alunos selecionados ficarão obrigados a comparecer em, pelo menos, 75% das 

reuniões, assim como realizar a leitura de todos os textos disponíveis. A continuidade da 

participação dos alunos ficará sujeita ao cumprimento do disposto neste edital e no 

Regimento Interno do GEMADI. 

5.3 - Os alunos que faltarem 3 (três) reuniões sem justificativa estarão automaticamente 

excluídos do GEMADI, considerados os casos excepcionais de doenças, alunos transferidos 

para Niterói, formados, entre outros casos excepcionais devidamente justificados.  

5.4. Os casos omissos e excepcionais serão resolvidos pelos professores responsáveis. 

Volta Redonda, 17 de julho de 2019. 

Profa. Dra. Ana Alice De Carli 

Prof. Dr. Pedro Curvello Saavedra Avzaradel 


