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OBJETIVOS:
(I) O LABORATÓRIO DE PESQUISAS DE PRÁTICAS DE INTEGRALIDADE EM SAÚDE
(LAPPIS) é um programa de estudos que reúne um colegiado de pesquisadores que auxiliam na
identificação e construção de práticas de atenção integral à saúde.
A proposta do grupo é repensar a noção de Integralidade a partir da análise, divulgação e apoio a
experiências inovadoras. Esse trabalho desenvolve uma prática teórica interdisciplinar, com
integrantes oriundos de diferentes pesquisadores e profissionais das áreas das ciências sociais e
humanas, aplicadas ou não à saúde e tem como ponto de partida o conhecimento que é construído
na prática dos sujeitos nas instituições de saúde, educação e justiça e na sua relação com a
sociedade civil.
(II) METAMORFOSE JURÍDICA - O Grupo de Pesquisa Metamorfose Jurídica foi criado em 2004
com a intenção de promover, dentro de Curso de Direito e do Mestrado e Doutorado da
Universidade de Caxias do Sul, um espaço para o desenvolvimento de novas ideias, abrindo campo
para discussão dos dilemas e teorias jurídicas. Portanto, o grupo visa analisar as questões atinentes
as áreas relacionadas ao Direito, Filosofia e Ciências Sociais buscando um viés multidisciplinar
com profissionais do Brasil e do exterior, e com pesquisas voltadas às questões socioambientais,
constitucionais, filosóficas, de direito, de meio ambiente, de consumo e de novos direitos. Desta
forma, o grupo reúne pesquisadores que objetivem pesquisas que contribuam para a
sustentabilidade, a democracia e cidadania, a ética e o desenvolvimento socioambiental da
sociedade. Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/22636#recursosHumanos
(III) DIREITO DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO - O Grupo de Pesquisa com foco em
Direito Público dando ênfase ao Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Administrativo,
Direito Ambiental e Processual Civil sem obstar a pesquisa e suas intercessões no direito privado
quando a pesquisa se entrelaçar com critérios advindo do Direito de Família quando estiver no
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