
NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO

GRUPO DE PESQUISA BIOTEC – DIREITO, BIOTECNOLOGIA E 

SOCIEDADE

Edital de Abertura de Processo Seletivo para Novos Pesquisadores 

Edital 01/2020

A Coordenação do Grupo de Pesquisa BIOTEC - Direito, Biotecnologia e 

Sociedade, do Núcleo de Direitos Humanos e Desenvolvimento do PPGD/UFPR,  torna 

público edital de abertura para processo seletivo de novos pesquisadores por meio de 

apresentação de Planos de Trabalhos individuais aderentes às linhas de pesquisa, 

projetos dos coordenadores e temática pertinente aos objetivos do Grupo.

1. Os Planos de Trabalho dos candidatos devem estar vinculados a um dos 

seguintes projetos de pesquisa:

1.1. Enquadramentos jurídicos do corpo nas decisões judiciais dos Tribunais 

Superiores no Brasil 

RESUMO: O presente Projeto de Pesquisa visa mapear e analisar as decisões 

judiciais relativas ao corpo humano, no âmbito do direito privado, nos Tribunais 

Superiores brasileiros. O foco da pesquisa será as decisões sobre o corpo que 

envolvem questões sobre tecnociência, direitos humanos ou direitos da 

personalidade. A partir do reconhecimento da ambiguidade e ambivalência do 

estatuto jurídico do corpo, ora qualificado na categoria jurídica das pessoas, ora 

na das coisas, busca- se compreender como o discurso jurídico nessas decisões 

judiciais operam a construção desses corpos e, por conseguinte, distintas formas 

de subjetivação. O recurso a contribuições teóricas de outras áreas do 

conhecimento sobre o corpo permite questionar sua naturalidade biológica, e 

pensá-lo nos múltiplos e recíprocos condicionamentos entre sua materialidade e 

sua construção cultural, social e discursiva. Para alcançar os objetivos desta 



pesquisa serão empregados métodos mistos: quantitativo e qualitativo; com 

abordagem analítica e descritiva. O trabalho terá́, num primeiro momento, um 

caráter quantitativo e realizará um mapeamento exaustivo das decisões relativas 

ao corpo humano, no âmbito do direito privado, da legislação nacional e de 

documentos internacionais sobre o tema. Num segundo momento, fará uma 

análise qualitativa do material levantado, utilizando como técnica a análise do 

discurso, a partir das categorias construídas com suporte na revisão bibliográfica 

e na busca quantitativa realizada. (Projeto Individual de Pesquisa Aprovado e 

Registrado - Prof.ª Adjunta de Direito Civil Adriana Espíndola Corrêa)

1.2. Itinerários da autonomia e da integridade corporal. 

RESUMO - O corpo humano figura entre os bens da personalidade e o Direito 

afirma sua irrenunciabilidade e intransmissibilidade pelo sujeito. No entanto, a 

lei permite o estabelecimento de relações jurídicas que tenham como objeto 

elementos extraídos do corpo humano, ao autorizar o exercício da autonomia da 

vontade individual para este fim. A ciência e o mercado produzem novos bens 

economicamente valiosos e juridicamente identificáveis. Nessa conjuntura social 

e contexto científico-cultural, o sujeito se dilui; a dimensão corporal é 

assimilada a imagens e passa a integrar o patrimônio dos sujeitos, ao mesmo 

tempo que se torna imaterial. O Projeto busca analisar as questões jurídicas que 

envolvem a autonomia e a integridade física, na atualidade, com base em 

diferentes aportes teóricos, quais sejam: a teoria jurídica tradicional que aposta 

no aprimoramento de instituições e formas jurídicas para construir uma aparente 

harmonia social e estabilidade jurídica; e as teorias críticas que problematizam 

mitos, ficções e discursos em torno da normatividade estatal, para evidenciar a 

trama social do poder que subjaz às formas jurídicas, abalando as certezas do 

Direito. (Projeto Individual de Pesquisa Aprovado e Registrado - Prof. Titular de 

Direito Civil José Antônio Peres Gediel)



2. Os Planos Individuais de Trabalho podem ter como objeto os seguintes temas 

sugeridos, que aderem aos projetos e linhas de pesquisa:

a. Disposições sobre o próprio corpo e finalidade médica: autonomia 

corporal, consentimento informado e ato médico; Disposições 

Antecipadas de Vontade (testamento vital), cuidados paliativos e 

eutanásia.

b. Disposições sobre o próprio corpo com finalidade científica ou por 

solidariedade social: doação de órgãos, tecidos e gametas; gestação por 

substituição (barriga de aluguel); pesquisas em seres humanos.

c. Autonomia corporal, direitos sexuais e reprodutivos: aborto, reprodução 

humana assistida, métodos anticonceptivos, parto e planejamento 

familiar.

d. Aceleração técnica e científica, autonomia sobre o próprio corpo e o 

futuro do humano: intervenções genéticas e inteligência artificial.

e. Acesso, apropriação e circulação dos elementos biológicos destacados do 

corpo; bancos de elementos biológicos humanos.

f. Dados de saúde e dados genéticos, individuais e populacionais, na 

pesquisa científica, e para a formulação de políticas públicas e controle 

social; proteção de dados e privacidade.

g. Sujeito de direito universal: o corpo e as políticas identitárias e pós-

identitárias.



 

3. As inscrições poderão ser realizadas de 14/02/2020 a 30/03/2020, observados os 

seguintes aspectos:

3.1. Poderão se inscrever estudantes de cursos de graduação, de mestrado ou 

de doutorado e profissionais das áreas do direito, da saúde, das ciências 

biológicas, da filosofia e das ciências sociais.

3.2. A inscrição somente será realizada por mensagem ao endereço 

eletrônico: grupobiotecufpr@gmail.com. No corpo da mensagem de inscrição, 

deverá constar o seguinte:

a. Nome completo, CPF, qualificação acadêmica (estudante de graduação, de 

mestrado e de doutorado), endereço eletrônico pessoal, endereço eletrônico da 

página do currículo lattes devidamente atualizado;

b. Plano de trabalho que será desenvolvido durante sua participação no Grupo de 

Pesquisa, contendo: título, projeto de pesquisa a que pretende se vincular, 

resumo entre 300 e 500 palavras, e levantamento bibliográfico preliminar. 

O resultado da seleção será divulgado até o dia 06 de abril de 2020.

Curitiba, 14 de fevereiro de 2020.

José Antônio Peres Gediel

Professor Titular de Direito Civil

Adriana Espíndola Corrêa 

Professora Adjunta de Direito Civil




