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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
“III CONGRESO INTERNACIONAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y TERRITORIAL” 

Universidad Nacional Costa Rica 
 

De 10 à 12 de outubro de 2018, sob a coordenação nacional e internacional do Profº Dr. Julián Mora Aliseda 
 
Chamada de seleção para participação em processo seletivo que viabilizará a participação de estudantes da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR) no III CONGRESO INTERNACIONAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y TERRITORIAL ” sob a coordenação do 
Profº Dr. Vladimir Passos de Freitas (PUCPR), Costa Rica, 10, 11 e 12 de outubro de 2018.                                    
 
A. OBJETIVOS 
O presente Processo Seletivo foi idealizado visando selecionar estudantes da PUCPR que tenham por interesse nos seus estudos a área 
de Direito Ambiental e Sustentabilidade. Os estudantes contarão com uma rara oportunidade de interação e troca de experiências com 
profissionais e estudantes de diversas carreiras jurídicas e de áreas interdisciplinares. 
 
B. PROGRAMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
A programação do Congresso ainda é provisória (https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/programa-costa-rica.pdf) e a 
definitiva será divulgada aos candidatos selecionados assim que ultimada. O evento contará com palestras, mesas temáticas e 
debates sobre as seguintes áreas: territoriais; planejamento ambiental e urbano; e sustentabilidade. Além disso, está previsto um 
tour ecoturístico que comtempla: City tours de San José, Escuela de Agricultura del Trópico Húmedo, Proyecto vulcanológico de la 
UMA, Finca de producción de café orgánico de la UMA, Tour a Sarchi (cuna de las artesanías de Costa Rica) e Proyecto sostenible 
de la Playa de Ostional.  
Destaca-se que para o grupo selecionado da PUCPR será agendada uma visita opcional à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos e ao Tribunal Ambiental Administrativo da Costa Rica, que poderá ser em horário não abrangido pelas atividades do 
Congresso ou no dia 15 de outubro, segunda-feira.  
Os interessados poderão submeter trabalhos que, se aprovados, serão publicados na  Revista Thompson Reuter / Aranzadi, 
classificada por sua qualidade editorial, em 7° lugar no ranking mundial ou na  Revista Justicia Ambiental, da FISAT do Perú. Os 
trabalhos  poderão ser apresentados em português ou em espanhol. A proposta deverá ser feita até 30 de agosto, contendo no 
máximo 200 palavras e enviada para o e.mail: congreso.fisat@gmail.com. O artigo completo deverá ser encaminhado até 10 de 
setembro para o mesmo endereço eletrônico.  Modelo para encaminhamento da proposta e as normas de redação deverão ser 
solicitadas a Larissa Milkiewicz , mestranda PUCPR, e.mail: larissa_milkiewicz@hotmail.com, uma vez que ainda não se 
encontram publicados no site do Congresso.  
 
C. PUBLICO ALVO 
São ofertadas 30 (trinta) vagas na seguinte disposição: professores (6 vagas), estudantes de graduação (12 vagas), estudantes de pós-
graduação lato sensu e stricto sensu (12 vagas). Caso as vagas de uma das categorias não seja preenchida, esta será remanejada para as 
demais, de acordo com o número máximo de candidatos estabelecidos, a critério da Coordenação do Programa.    
 
D. ELEGIBILIDADE E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
São elegíveis para integrarem a comitiva brasileira na qualidade de convidados, preferencialmente, os estudantes que tenham 
conhecimento ou foco de estudos e/ou pesquisa na área Direito Ambiental, Territorial e Sustentabilidade, visando garantir o alto nível 
dos debates. Os critérios de seleção serão: a) análise de currículo documentado (docs. apenas que se referem aos eventos e/ ou produção 
na área do seminário); b) se necessário, entrevista. 
 
E. IDIOMA 
O congresso e visitas serão ministradas em espanhol, sem tradução sucessiva para o português. 
 
F. RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO E CHECK LIST DOS DOCUMENTOS   
1.  Responsabilidades sobre o Processo Seletivo: 1.1 No ato da inscrição entregar na Secretaria da Escola de Direito ou por e-mail 
(internacionalizacao.direito@pucpr.br): 1.1.1 Ficha de inscrição disponível no site PUCPR (www.pucpr.br/intercambio); 1.1.2 Cópia do 
passaporte ou do protocolo de solicitação do passaporte; 1.1.3 Cópia resumida do currículo.  1.2 Caso selecionado, participar da 
entrevista cujo convite será enviado por e-mail;   
2. Responsabilidades Acadêmicas do Participante: 2.1 Participar da Reunião Preparatória.  2.2 Participar das Atividades Acadêmicas 
propostas no Programa.   
3.  Responsabilidades sobre os Aspectos Gerais do Programa: 3.1 Comprometer-se a providenciar as passagens aéreas e reservas de 
acomodação. 3.2. Assumir todos os encargos financeiros da viagem tais como: aéreo, transportes e percursos adicionais com alimentação 
durante todo o período do Programa. 3.3 Encontrar o Grupo no horário e local marcados após a seleção para participação das atividades 
propostas.  3.3 Participar das atividades acadêmicas – Seminário – propostas neste Edital, bem como outras eventualmente viabilizadas 
para o grupo dentro das datas previstas para o evento.   
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4. Responsabilidades sobre o Comportamento do Participante: 4.1 Participar de todas as atividades organizadas no Programa (culturais, 
sociais, oficiais), sob penalidade de não receber o certificado ao final do programa devido ao não engajamento nas atividades; 4.2 
Comparecer a reunião preparatória para a viagem, como processo de integração e informação a respeito de todos os aspectos do 
programa; 4.3 Todo participante deve assumir integralmente as atividades do evento e se ajustar às peculiaridades da alimentação local, 
não havendo possibilidade de atendimento e regimes especiais (vegetariano, macrobiótico, etc.) ao qual o participante está acostumado 
no Brasil; 4.4 Qualquer participante que venha a criar embaraços ou coloque em risco a continuidade do Programa, seja por meio de 
atitudes ou de comportamento inadequados na fase de preparação ou durante seu desenvolvimento no Exterior será desligado 
imediatamente do grupo pelos coordenadores ou acompanhantes. Toda e qualquer despesa decorrente deste desligamento será de 
responsabilidade do aluno desligado;                                                     
4.5 Não será permitida a inclusão ou participação em qualquer atividade do Programa, no Brasil ou no Exterior, de pessoas; como 
familiares ou namoradas(os), que não participaram do processo seletivo da PUCPR; 
 
G.  PRAZO E LOCAL DE INSCRIÇÃO  
As inscrições devem ser feitas de acordo com os critérios e responsabilidades descritos no item E1 supra, de 06 de agosto até 06 de 
setembro de 2018.  
 
H. PROCESSO SELETIVO  
O processo seletivo será feito na forma do item F e os resultados serão divulgados no dia 11 de setembro de 2018, através do site da 
PUCPR na seguinte sequência:  a seleção dos interessados será feita até 10 de setembro, a entrevista, se for considerada necessária, será 
realizada no dia 12 de setembro, às 11 h e 15 m, na sala 108 – Bloco vermelho do curso de graduação em Direito da Escola de Curitiba. 
Resultados serão divulgados no dia 14 de setembro por e-mail.  
 
I. CUSTOS E ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS  
1. O valor da inscrição do Congresso Internacional é de US $. 50,00 (cinquenta dólares) para estudantes, Valor deverá ser pago 

diretamente ao Congresso. 
 
2. As despesas de transporte aéreo (Curitiba/ Costa Rica/ Curitiba), hospedagem, seguro obrigatório de viagem e diárias para 

alimentação e transporte na cidade de Palermo não estão incluídas, ficando estes encargos financeiros sob total responsabilidade 
dos estudantes intercambistas, bem como a responsabilidade por sua aquisição.  

 
ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS:   
A título de ilustração, seguem os preços praticados em REAIS, sujeito a alterações, da hospedagem e das passagens aéreas:   

VOANDO COPA AIRLINES  Guarulhos/Panamá/San José:  
San José/Panamá/Guarulhos 

R$ R$ 2.556,65 c/taxas  (Classe econômica)  

 VOANDO AVIANCA Guarulhos/Bogotá/San José 
San José/Bogotá/Guarulhos  

R$ 2.619,44 c/taxas  (Classe econômica) 

Hotel (4 diárias) Holiday Inn Express (3 estrelas) R$ 1.216,00 
* para alimentação e transporte a estimativa é entre 50 reais por dia. 
 
J.   PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10 de agosto até 06 de setembro de 2018.   
 
K. LOCAL DE INSCRIÇÃO   

2.1. PROFESSORES E ESTUDANTES PUCPR CURITIBA: Toda documentação exigida no Item C deste edital deverá ser entregue 
na Secretaria do Curso de Direito ATÉ AS 20 HORAS DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. Horário de atendimento: das 9h00 às 
12h00 e das 13h30 às 20h00. Telefone para informações: 32711565. Para mais informações: Prof. Vladimir Passos de Freitas: 
9.9991-5705, e-mail: vladimir.freitas@terra.com.br ou Profa. Luciana Drimel Dias: 9.8424-6767, e-mail: 
luciana@drimeldias.com.br.  

 
L. CALENDÁRIO DO ANDAMENTO DO PROGRAMA       

Data Fase 
06/09/2018 Prazo máximo para envio da documentação  
11/09/2018 Divulgação do resultado final anunciado por e-mail até as 18:00 hs 
01/10/2018 Apresentação das passagens compradas por e-mail internacionalizacao.direito@pucpr.br 

 


