
 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE EXTENSIONISTA-CURSISTA  

PROJETO DIÁLOGOS BRASIL-CHILE:  

Constituição, direitos sociais e dívida pública  
 
1. DO PROJETO 

 
O projeto DIÁLOGOS BRASIL-CHILE: Constituição, direitos sociais e dívida 

pública, registrado na Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, sob o número/código de 

registro 17872, com vigência prevista para o período entre março a dezembro/2022, torna 

pública esta chamada de extensionista-cursista voluntário, para integrar seu corpo de 

cursistas. O projeto tem como objetivo oportunizar formação acadêmica e política sobre 

dívida pública e direitos sociais para advogados(as) com atuação junto a sindicatos e, de 

maneira mais geral, profissionais das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas 

comprometidos com as lutas da classe trabalhadora, bem como fomentar conhecimentos 

para a realização de pesquisa científica que possa ser incorporada no exercício da 

advocacia. A formação será realizada mediante aulas online síncronas e estudo de 

documentos jurídicos e políticos, com previsão de publicação de livro ao fim do curso. 

Isso será feito por meio do desenvolvimento aplicado dos temas que constam em 

documento anexo (Anexo I), considerando o contexto da América Latina e, em temas 

selecionados, em perspectiva comparada com o Chile. O plano de trabalho envolve 

participação em encontros síncronos na forma de seminários e de oficinas de artigos, que 

exigirão leitura dirigida prévia, análise de material técnico e produção de projeto e artigo 

científico; encontros assíncronos também poderão ser agendados para o desenvolvimento 

do projeto e do artigo científico. O cronograma inicial das aulas encontra-se anexo 

(Anexo II), podendo sofrer eventuais modificações. 

  
2. DA SELEÇÃO 

 
2.1. Inscrições 

 
a) Prazo 

As inscrições estarão abertas de 16 a 26 de março de 2022. 

 

 



 

b) Critérios  

Para participar como extensionista-cursista, o candidato deverá: 

i) Ser advogado(a) com atuação junto a sindicatos; ou ser profissional das 

ciências humanas, sociais e sociais aplicadas comprometidos com as lutas da 

classe trabalhadora; 

ii) Ter disponibilidade mínima de 8 horas semanais; 

iii) Ter interesse na área temática do Direito Constitucional, dos Direitos Sociais, 

da Teoria do Estado e da Economia Política; 

iv) Domínio básico no uso das plataformas incorporadas à dinâmica das 

formações profissionais na modalidade virtual, e; 

v) Se comprometer com a elaboração de um artigo científico, para publicação 

conjunta, com autorização para ampla distribuição e com cessão de direitos 

autorais ao domínio público. 

 

c) Documentos  

i) Envio de formulário inserto no link https://forms.gle/n9okZaqb85gFdQkc6. 

ii) Carta de intenção para participar do curso, indicando as motivações que o(a) 

levaram a se inscrever e sua vinculação com movimentos sindicais, sociais, 

populares ou com organizações da sociedade comprometidas com a classe 

trabalhadora. A carta deverá ser escrita de próprio punho, em letra legível e 

digitalizada. 

 

Todos os documentos deverão ser enviados até 23h59min do dia 25 de março de 2022, 

para o e-mail dialogosbrasilchile@gmail.com. Um e-mail de confirmação será 

encaminhado em até 48 horas após esse prazo. Na eventual hipótese de não recebimento 

do e-mail de confirmação, o candidato deverá entrar em contato com a organização do 

curso por meio do e-mail <dialogosbrasilchile@gmail.com>, em até 48 horas. 

  

2.2. Vagas 

 Serão abertas 10 vagas, observados os percentuais de 20% para pessoas negras. 

Aqueles(as) que preencham o critério e desejem concorrer a essas vagas deverão indicar 

no formulário de inscrição. Inexistindo candidatos com o perfil da reserva de vagas que 



 

atendam aos requisitos do edital, elas poderão ser preenchidas pelos demais candidatos, 

desde que observados os critérios indicados no item 2.1.  

 

2.3. Resultados 

O resultado será publicado na página da UFBA, bem como encaminhado para o 

e-mail dos participantes indicado no formulário de inscrição até o dia 30 de março de 

2022. A depender do número de inscritos, esse prazo poderá ser prorrogado.  

 

2.4. Da condição de cursista  

 Após a divulgação dos resultados, os candidatos selecionados deverão ratificar a 

condição de cursista por meio de inscrição no GERE/UFBA, na página 

http://www.gere.ufba.br, no prazo de até 72 horas 

 

3. CRONOGRAMA 

Data Atividade 
14 de março Publicação desta Chamada 
14 a 25 de março Período de inscrição e envio de documentos 
28 de março Período de confirmação de inscrição 
30 de março Divulgação do resultado 
02 de abril Término do prazo para inscrição no GERE/UFBA 

 

 

Brasil e Chile, em 12 de março de 2022. 

 
 

 
Lawrence Mello   Maria Lucia Fattorelli 

     FD/UFBA e PPGD/UFBA         Auditoria Cidadã da Dívida 
Coordenação Acadêmica do Curso Coordenação Acadêmica do Curso 

 
 
 

Ruth Sánchez    João Arzeno 
  Presidente da Fundación Sol      Representante do CNASP 

 
 

Fernanda Caldas Giorgi 
Instituto Lavoro 

 



 

ANEXO I – TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS 

 

As atividades expositivas desenvolverão os 11 temas elencados a seguir, os quais também 
irão orientar como temas amplos a definição de outros que lhes especificam e atribuem 
conteúdo concreto para o desenvolvimento dos projetos de pesquisas e consultoria das 
entidades parceiras. São eles: 

 

Tema 1 – Estado brasileiro e dívida pública 

Tema 2 – Constituição Econômica, Financeirização e Dívida Pública 

Tema 3 – Orçamento e Políticas de endividamento nas cortes constitucionais 
(Itália, Alemanha, Estados Unidos, Argentina) 

Tema 4 – Capital portador de juros, financeirização e dívida pública 

Tema 5 – Gênese Anticolonial do Constitucionalismo Latino-Americano e Estado 
Econômico no Brasil 

Tema 6 – Constituição, Neoliberalismo e Direitos Sociais 

Tema 7 – Trabalho e previdência em diálogo comparado Brasil-Chile 

Tema 8 – Formação da sociedade de classes e a necessidade de descolonização no 
Brasil e no Chile 

Tema 9 – Organização sindical e Negociação coletiva 

Tema 10 – Para além da greve e breque dos aplicativos 

Tema 11 – Sentidos de Junho e lutas pelo futuro dos direitos sociais 

 

 

 

 



Ciclo 3 - Direito sindical e revoltas coletivas - Encontros 10 a 13

17 de junho, 19h às 22h - Formação da sociedade de classes e a necessidade de descolonização no Brasil e 
no Chile - Maria Malta (UFRJ) e Jaime Leon (UFRJ)
12 de agosto, 19h às 22h - Sindicatos, partidos e efervescências populares - José Eymard Loguercio (Lavoro), 
Andréia Galvão (UNICAMP) e Jorge Almeida (UFBA)
13 de agosto, 09h às 12h  - Para além da greve e breque dos aplicativos - Felipe Estrela (UFBA), Murilo 
Oliveira (UFBA) e Ana Cláudia Moreira Cardoso (DIEESE)
26 de agosto, 19h às 22h  - Sentidos de Junho de 2013 e lutas pelo futuro dos direitos sociais - Lawrence 
Estivalet de Mello (UFBA), Karla Varas (PUC-Valparaíso) e Valentina Doniez (Fundación Sol) 

Ciclo 1 – Dívida pública e �nanceirização do Estado

08 de abril, 19h às 22h - Estado brasileiro e dívida pública I - Maria Lucia Fattorelli (ACD)
09 de abril, 09h às 12h - Constituição Econômica, Financeirização e Dívida Pública - Antônio Gomes de 
Vasconcelos (UFMG), Juliana Esteves (UFPE) e Sara Granemann (UFRJ)
22 de abril, 19h às 22h - Estado Brasileiro e dívida pública II - Maria Lucia Fattorelli (ACD)
06 de maio, 19h às 22h - Capital portador de juros, �nanceirização e dívida pública - Gabriela Caramuru 
(UFF) e Liana Carleial (UFPR)
07 de maio, 09h às 12h - Orçamento e Políticas de endividamento nas cortes constitucionais (Itália, 
Alemanha, Estados Unidos, Argentina) - João Gabriel Pimentel Lopes (CNASP/UFBA) e Claudio Ferreira 
(CNASP)

Ciclo 2 - Neoliberalismo e direitos sociais no Brasil e no Chile - Encontros 07 a 09

20 de maio, 19h às 22h - Gênese Anticolonial do Constitucionalismo Latino-Americano e Estado Econômico 
no Brasil - Carlos Frederico Marés de Souza Filho (PUC-PR) e José Antônio Peres Gediel (UFPR)
03 de junho, 19h às 22h - Constituição, Neoliberalismo e Direitos Sociais - Sayonara Grillo (UFRJ) e Valdete 
Severo (UFRGS)
04 de junho, 09h às 12h - Trabalho e previdência em diálogo comparado Brasil-Chile - Flávio Batista (USP), 
Renata Dutra (UnB) e Recaredo Gálvez (Fundación Sol) 

Diálogos Brasil-Chile: Constituição, direitos sociais e dívida pública
Coordenação acadêmica:  Lawrence Estivalet de Mello (UFBA) e Maria Lucia Fattorelli (ACD)


