Departamento de Direito

EDITAL VIII VIVÊNCIA EM REFORMA AGRÁRIA 2018.2

I - NATUREZA E OBJETIVOS:
As Vivências em Reforma Agrária são atividades de extensão universitária desenvolvidas
desde 2012, pelo Departamento de Direito da PUC-Rio, no âmbito do Projeto de Extensão
Direitos em Movimento: Territórios e Comunidades, do Núcleo de Estudos
Constitucionais, em parceria com a UERJ, a UFRJ e a UFFRJ.
Por meio de um trabalho de imersão realizado em Assentamento Rural do INCRA no sul
fluminense, para o qual o(a)s estudantes participantes são preparados em oficinas
previamente realizadas no Rio, oferece-se ao Corpo Discente da Universidade a
oportunidade de vivenciar o cotidiano e os desafios da agricultura familiar desenvolvida
nos assentamentos resultantes da realização da reforma agrária. E, desse modo, conhecer
melhor a realidade agrária em sua conexão com o Direito Agrário e o Direito Ambiental,
além de cooperar com a comunidade parceira num processo de troca de saberes.
II - DAS ATIVIDADES:
A Vivência é articulada em quatro etapas de trabalho, sendo as duas primeiras dedicadas às
oficinas de preparação para a imersão, a terceira à imersão propriamente dita, e a última ao
encontro final de avaliação, com os seguintes cronograma e duração:
1ª Oficina Preparatória - fundamentos metodológicos e jurídicos
Data: sábado, 15 de setembro.
Horário: das 9 às 17 horas.
Local: Departamento de Direito da PUC-Rio.

2ª Oficina Preparatória - conteúdos específicos e atividade de campo
Data: sábado, 20 de outubro
Horário: das 9 às 17 horas.
Local: a ser oportunamente definido.
Imersão no Assentamento Rural
Data: de sexta-feira, 02 de novembro, a domingo, 4 de novembro.
Horário: partida do Campus da PUC às 07h de sexta-feira, e retorno do Assentamento às 16h
de domingo, com previsão de chegada às 18:30h no Campus da Gávea.
Encontro Final de Avaliação:
Data a definir
Horário: das 9 às 12 horas.
Local: Departamento de Direito da PUC-Rio.

III - REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
a) ser aluno regularmente matriculado em qualquer curso de graduação ou pósgraduação da PUC-Rio;

b) ter disponibilidade para participar de todas as atividades previstas na seção II deste
Edital.

IV - INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E RESULTADO:
1) A inscrição deverá feita na Secretaria do Departamento de Direito (Edifício da
Amizade, Ala Frings, 6º andar), a partir desta data e até as 12 horas do dia 11 de setembro,
terça-feira, mediante entrega dos seguintes documentos:
a) “espelho” do histórico da PUC-Rio;
b) carta explicando as razões do interesse em participar da Vivência.
2) Uma vez realizada a inscrição na forma do item 1, acima, e sem necessidade de
qualquer confirmação, o(a)s inscrito(a)s deverão comparecer à entrevista de seleção, que
será realizada na terça-feira, 11 de setembro, às 13 horas, no Departamento de Direito da
PUC-Rio.

3) O resultado será divulgado a partir das 18 horas do dia 12 de setembro por meio de email a ser enviado aos estudantes que realizaram a entrevista.

4)

As vagas para participação na VIII Vivência em Reforma Agrária serão preenchidas

em observância à política interna de acesso. Entendendo a importância política das ações
afirmativas e o seu papel na construção de um ambiente universitário plural e assumindo o
comprometimento com uma agenda antirracista, 20% das vagas serão destinadas a
candidatos(as) que se autodeclararem negros(as). No caso de não haverem candidatos
aprovados pela Política de Acesso Afirmativo, as vagas deixam de estar reservadas, voltando
para a concorrência geral.
V - DAS HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Serão atribuídas 60 horas de atividades complementares a quem participar integralmente
de todas as atividades.

VI - CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO
A resolução das situações em que este Edital for omisso será feita pela Coordenação do
Projeto.
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018.

