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Edital CPJUS nº 02, de 05 de setembro de 2019.
Edital de Seleção para Projeto de Pesquisa.
Considerando a Resolução CAS nº 412, de 23 de novembro de 2018, o Centro de Pesquisa Jurídica
e Social (CPJUS/UP) torna pública o presente edital para apresentação de propostas de projeto de
pesquisa a ser desenvolvido com o apoio do CPJUS/UP:
OBJETIVO
1. Criar oportunidade para docentes de graduação e de PPGs da Universidade Positivo
apresentarem propostas de pesquisas em temas inovadores e relacionados com a agenda
do desenvolvimento sustentável e inovação tecnológica.
2. Estabelecer novas parcerias, convênios ou ações de cooperação técnica para a execução
de projetos e planos de trabalho de natureza científica, tecnológica e/ou de prospectar
novas técnicas para desenvolvimento.
3. Fomentar a cultura e o desenvolvimento de pesquisa científica orientada para a solução de
problemas jurídicos relevantes para a realidade econômica, social e ambiental do Brasil e,
particularmente, da região sul.
4. Promover o conhecimento e o desenvolvimento da pesquisa empírica.
DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Poderão participar docentes vinculados à Universidade Positivo por contrato de trabalho.
2. As propostas devem conter plano de desenvolvimento de pesquisa empírica e com
possibilidade de estabelecer contatos com instituições públicas e privadas e grupos de
pesquisa.
3. As propostas devem ser encaminhadas exclusivamente para o endereço eletrônico do
CPJUS (cpjus@up.edu.br), até o dia 15.09.2019.
TEMÁTICA
Propriedade Intelectual
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PROJETO DE PESQUISA
A proposta deve conter:
1. Plano de trabalho de pesquisa e de publicação dos resultados, com justificativa e
cronograma de execução da pesquisa.
2. Caso o projeto de pesquisa necessite da atuação de estudante colaborador vinculado ao
CPJUS, justificativa da atuação do estudante colaborador.
3. Atividades do pesquisador proponente do projeto de pesquisa:
a. Executar atividades de pesquisa sob a supervisão do CPJUS;
b. Orientar o trabalho de pesquisa dos estudantes colaboradores designados para
acompanhar o projeto;
c. Estabelecer parcerias com outras organizações afins;
d. Realizar seminários parciais para apresentação dos resultados da pesquisa;
e. Compartilhar bancos de dados com o CPJUS, que ficará responsável pelo
arquivamento dessas informações;
f. Publicar os resultados do projeto de pesquisa com indicação do apoio institucional
da Universidade Positivo e do CPJUS.
INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Pesquisadores proponentes de projeto de pesquisa contam com:
1. Apoio técnico do CPJUS para o desenho metodológico do estudo;
2. Apoio administrativo do CPJUS para a realização da pesquisa, armazenamento de dados e
documentos necessários para realizar a pesquisa e estabelecer parcerias de cooperação;
3. Horas remuneradas para realizar a pesquisa;
4. Salas de trabalho e de reuniões nas instalações do CPJUS;
5. Estudantes colaboradores bolsistas vinculados ao CPJUS, de acordo com metodologia de
acompanhamento estabelecida pela Coordenadoria do CPJUS.
AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
A proposta será avaliada pelo Conselho Científico do CPJUS e levará em consideração:
1. A pertinência do desenvolvimento da proposta para o CPJUS;
2. A experiência do pesquisador proponente na área temática;
3. Adequação da estratégia metodológica de pesquisa para alcançar os resultados
pretendidos;
4. A viabilidade do projeto em relação ao cronograma;
5. O plano de trabalho proposto para estudantes colaboradores, quando for o caso;
6. Indicação de parcerias.
Curitiba, 05 de setembro de 2019.
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