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GRUPO DE PESQUISA EM PROCESSO E DECISÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS 
 

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO – 2017 
 

Professor Coordenador: Professor Associado André de Carvalho Ramos 
                             

O Grupo de Pesquisa sobre Processo e Decisão da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (GP CORTE IDH), aprovado pela Comissão de Pesquisa da Faculdade de Direito 
da USP (Proc. 2017.1.916.2.0), torna público o edital de abertura do processo seletivo para 
ingresso de novos integrantes às atividades realizadas pelo grupo de pesquisa no ano de 
2017.  

O GP CORTE IDH tem como objetivo estudar o processo e a formação da 
deliberação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. As atividades do GP CORTE 
IDH incluem: 1) leitura crítica dos informes e documentos da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos; 2) leitura crítica dos precedentes e documentos da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos; 3) estudo da atuação de organizações não governamentais e órgãos 
nacionais do sistema de justiça no que tange à influência na formação da deliberação da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos; e 4) pesquisa bibliográfica e estudo comparado.  

 
As atividades do GP CORTE IDH exigirão, no mínimo, reuniões periódicas 

presenciais quinzenais ou mensais, a critério do Professor Coordenador, bem como 
atividades de preparação prévia. 

 
São ofertadas 05 vagas para os alunos de graduação da Faculdade de Direito da 

USP (Largo São Francisco - a partir do 2º ano) e 08 vagas para os alunos da pós-graduação e 
bacharéis em direito (pesquisadores externos).  

 
As inscrições terão início a partir da data de publicação deste edital e deverão ser 

feitas pelos candidatos até o dia 07 de agosto de 2017, através do envio do (i) curriculum 
lattes e de (ii) carta de motivação, de uma página, contendo a indicação dos motivos para 
participação no grupo de pesquisa. Tais documentos deverão ser encaminhados para o 
seguinte e-mail: gpcorteidh@gmail.com.  

 
O resultado do processo de seleção será divulgado eletronicamente no dia 10 de 

agosto de 2017.  
 

São Paulo, 24 de julho de 2017. 
 
 

André de Carvalho Ramos 
Professor Coordenador 


