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EDITAL 2021 

SELEÇÃO DE PESQUISADORES 

GRUPO DE PESQUISA “MULHER, SOCIEDADE E DIREITOS HUMANOS” 
PROFESSORAS LÍDERES: 

PATRÍCIA TUMA MARTINS BERTOLIN E BRUNA ANGOTTI 

 

 

 

1. O Grupo de Pesquisa Mulher, Sociedade e Direitos Humanos objetiva estudar 

conceitos como relações sociais de sexo e divisão sexual do trabalho, tendo em vista 

a compreensão dos mecanismos de hierarquização e segregação que mantém a 

mulher em condição inferior na sociedade, a despeito das normas igualitárias 

constitucionais e legais e é liderado pelas professoras Patrícia Tuma Martins Bertolin 

e Bruna Angotti. 

 

2. A presente seleção se destina ao recrutamento de 20 graduandos – além de admitir 05 

vagas para lista de espera. Estes alunos e alunas devem estar matriculados na 

Graduação em Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

3. O candidato ou candidata deve produzir um texto-analítico em formato PDF, de no 

máximo 2 laudas, sobre o livro “A Dominação Masculina – a condição feminina e a 

violência simbólica” de Pierre Bourdieu. Espera-se que o aluno ou aluna discorra 

sobre uma questão ou conclusão do livro que julgar mais interessante.  

 

4. Este texto – em PDF – deve ser enviado até o dia 30 de maio de 2021 para o e-mail 

oficial do grupo de pesquisa: mulhersdh@gmail.com 

 

5. Alunos e alunas matriculados no Programa de Pós-Graduação em Direito Político e 

Econômico da Faculdade de Direito da UPM que queiram ingressar no grupo devem 

enviar e-mail manifestando tal vontade. O e-mail deve constar nome completo, TIA, 

linha de pesquisa, além de título do trabalho e orientador (caso já estejam definidos). 

Não é necessário produção do texto mencionado no tópico 03 deste Edital.  

 

6. O Grupo de Pesquisa promoverá dois encontros mensais para fins variados: estudo 

de bibliografia, conversas sobre o andamento de pesquisas, cine-debates e mais. É 

necessário que o(a) pesquisador(a) compareça, ao mínimo, a uma reunião de cada 

mês. As datas serão definidas futuramente. 

 

7. As professoras líderes, bem como demais alunas que auxiliam este processo seletivo, 

estão à disposição para quaisquer dúvidas e reservam o direito de analisarem casos 

específicos de acordo com o interesse do Grupo de Pesquisa.  
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