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EDITAL DE SELEÇÃO DE PESQUISADORAS/LÍDERES 

 

PESQUISA LIDERANÇA FEMININA NA POLÍTICA: análise e execução de 

instrumentos de inclusão 

 

 

Em continuidade às atividades do grupo de pesquisas Observatório Eleitoral torna-se 

público o presente edital de SELEÇÃO DE ALUNAS DE GRADUAÇÃO E/OU 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO E/OU STRICTO SENSU  interessadas em se tornarem 

lideranças políticas e/ou: i) pesquisar as razões apontadas como causadoras do número 

reduzido de mulheres no exercício de mandatos eletivos (revisão de literatura); ii) 

identificar instrumentos eficazes de ampliação dessa participação; iii) implementar 

ações que possam fomentar a formação de lideranças femininas na vida política. 

 

As reuniões do grupo ocorrerão às quartas-feiras, a partir do dia 17 de abril de 2019 

[excetuado o dia 24 de abril], das 11h30 às 12h30, na sede do Instituto Brasiliense de 

Direito Público – IDP, ao qual a estudante selecionada deverá 

OBRIGATORIAMENTE comparecer. Caso a aluna se ausente de duas reuniões, sem 

justificativa, no semestre, seu desligamento será informado ao CEPES. 

 

As inscrições estão abertas de 1 a 9 de abril, devendo os interessados enviar e-mail 

observatorioeleitoralidp@gmail.com, com o título: PESQUISA LIDERENÇA 

FEMININA NA POLÍTICA, com a seguinte ficha de inscrição preenchida: 

 

Nome completo:______________________________________________________________ 

Celular:_________________________Email:_______________________________________ 

Estudante do IDP: (  ) sim       (  ) não    

Em caso negativo, informar à qual IESpertence:_____________________________________ 

Já participou do Observatório Eleitoral  (  ) sim       (  ) não    

Participou ou participa de algum outro grupo de pesquisa  (  ) sim       (  ) não  Qual? 

Possui disponibilidade para participar das reuniões e entregar os relatórios de pesquisa NOS 

PRAZOS ASSINALADOS PELOS PROFESSORES? (  ) sim       (  ) não    

O (a) discente atesta ciência sobre o desligamento das atividades de pesquisa do Observatório 

Eleitoral caso descumpra os prazos estipulados pelo mesmo, assinando abaixo: 

__________________________________________ 

 

O resultado será divulgado por lista disponível no perfil do Facebook do Observatório 

Eleitoral, assim como no site do IDP, disponível através do Link: 

http://www.idp.edu.br/centro-de-pesquisa-cepes/, no dia 10 de abril de 2019 até às 

22h40min. 

 

Será dada prioridade na seleção às estudantes pertencentes ao corpo discente da Escola 

de Direito e Administração Pública de Brasília – EDAP/IDP. 

 

Brasília, 1º de abril de 2019. 
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Profa. Dra. Marilda de Paula Silveira 

Coordenadora do grupo - EDB 

 

 

 

 

Diogo Rais 

Professor Pesquisador – Mackenzie 

 

 

 

 

 

Mestranda Ezikelly Barros 

Pesquisadora Assistente - EDB-IDP 


