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CURSO DE DIREITO 
Gestão de Pesquisa e de Monografia 

EDITAL N° 11/2016 
 

SELEÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS E PESQUISA 

 

A Gestão de Pesquisa do Curso de Direito torna pública a abertura de 

inscrições para SELEÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDOS E PESQUISA para o ano 

de 2014, que serão realizadas gratuitamente no período de 00:00h do dia 29 de 

agosto às 23h59min do dia 22 de setembro 2016 no link http://bit.ly/GEP-Direito. 

 

1 OBJETIVO 

 

1.1 O objetivo do GEP é estimular o aperfeiçoamento temático, através 

das atividades de estudo e pesquisa, em uma área de escolha específica, dentro 

da oferta anual do programa, por meio de estudos orientados e pesquisa de dados 

ou de campo, consideradas enquanto atividade profissional, promovendo ainda a 

cooperação do corpo discente e docente para incrementar as práticas 

pedagógicas. 

 

2 INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições estão abertas 00:00h do dia 29 de agosto às 

23h59min do dia 22 de setembro 2016 no link http://bit.ly/GEP-Direito. 

2.2 Na inscrição serão exigidos os seguintes dados: 

- Dados do aluno e opção pelo Grupo de Estudos e Pesquisa; 

- Declaração atualizada do candidato atestando sua atual disponibilidade 

para cumprir, no mínimo, 02 horas semanais para as atividades dos grupos de 

estudos e pesquisa, incluindo os encontros quinzenais, em horário não coincidente 

com as disciplinas em que esteja matriculado (disponível no formulário de 

inscrições); 

http://bit.ly/GEP-Direito
http://bit.ly/GEP-Direito


 2 

2.3 Podem se inscrever alunos regularmente matriculados no Curso de 

Direito do Centro Universitário Christus. 

2.4 É facultada aos interessados a possibilidade de se inscreverem para 

até 02 grupos dos ofertados; após o processo seletivo, o candidato deve optar 

por um dos grupos escolhidos para a efetiva participação. Nesse caso, o aluno 

deve formalizar sua junto à Coordenação de Pesquisa antes da assinatura do 

Termo de Compromisso.  

2.5 Cada grupo de estudos se constitui por, no mínimo, 08 (oito) alunos. 

Em caso de aprovação de número de candidatos em número inferior a oito, caberá 

à Coordenação de Pesquisa, em comum acordo com a Coordenação Geral do 

Curso e a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento deliberar acerca da 

manutenção ou não da oferta do respectivo grupo. 

 

3 REQUISITOS DO ALUNO PARTICIPANTE 

3.1 Estar regularmente matriculado no Curso de graduação em Direito na 

Unichristus. 

3.2 Dedicar-se às atividades do(s) Grupo(s), cumprindo 2 (duas) horas 

semanais de estudos e pesquisa, das quais 02 (duas) horas serão dedicadas aos 

encontros presenciais quinzenais. 

3.3. Não ter requerido o status de possível concludente no semestre 

2016.1. 

 

4 DOS DIREITOS E DEVERES DO ALUNO 

4.1 O aluno deve dedicar-se às atividades do(s) grupo(s) durante 02 

(duas) horas semanais, no período de 10 (dez) meses, participando das reuniões 

quinzenais com professor orientador e executando as atividades propostas pelo 

mesmo. 

4.2 Ao término das atividades do(s) Grupo(s), o aluno deverá apresentar 

à Coordenação de Pesquisa artigo científico sobre o tema desenvolvido no(s) 

Grupo(s) de Estudos e Pesquisa, em formulário I-7, o qual poderá ser submetido 

aos conselhos editoriais dos periódicos da Unichristus. 

4.3 O aluno deverá apresentar mensalmente à Coordenação de Pesquisa 

o relatório (modelo G-3), indicando as atividades desenvolvidas no mês anterior, 

de acordo com o cronograma estabelecido pela Coordenação. 
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4.4 O aluno que cumprir todas as exigências do Programa de Grupos de 

Estudos e Pesquisa receberá 80h/a (oitenta) horas de Atividade Complementar, 

no Grupo II – Pesquisa, além do certificado de participação. 

4.5 O aluno participante do(s) Grupo(s) de Estudos e Pesquisa que for 

aprovado nos Encontros de Pesquisas das Instituições de Ensino Superior do 

Estado do Ceará receberá incentivos da Unichristus, no que se refere à 

impressão de banner e à concessão de camiseta com o logotipo da Unichristus, 

que deverá ser usada na apresentação, obrigatoriamente. 

4.6 Criar e alimentar currículo lattes com as devidas informações acerca 

da sua participação no GEP. 

 

5 DOS DIREITOS E DEVERES DOS PROFESSORES  

5.1 Os professores que dirigem os Grupos de Estudos e Pesquisa devem 

dedicar-se às atividades do(s) grupo(s) durante 2 (duas) horas semanais, no 

período de 10 (dez) meses, cumprindo a carga horária total de 80h/a. 

5.2 Realizar um encontro presencial com o GEP a cada quinze dias, com 

duração de 02 horas, em horário previamente estabelecido no projeto, nas 

dependências da Unichristus, do qual constará a frequência dos alunos, em lista 

própria, e relatório de atividades realizadas no encontro em formulário específico. 

5.3 Cada professor dirigente só poderá ser contemplado com 01(um) 

grupo de estudos por ano. 

5.4 Ao final do primeiro semestre, o professor deverá apresentar relatório, 

atestando as atividades desenvolvidas, o andamento dos trabalhos e a 

assiduidade dos alunos.  Deverá, ainda, acompanhar a criação do currículo lattes 

por parte dos alunos e a respectiva inclusão de sua participação no GEP. 

5.5 Os professores devem apresentar, ao término do(s) Grupo(s) relatório 

final das atividades (modelo G-4), com a avaliação individual dos participantes. 

5.6 Ao término das atividades do(s) Grupo(s), o Professor dirigente 

poderá apresentar projeto coletivo, elaborado em conjunto com os alunos, de 

atividade prática que aborde o tema desenvolvido no Grupo de Estudos e 

Pesquisa. 

5.6 Ao término das atividades do(s) Grupo(s), os professores receberão 

declaração de participação. 
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6 DIA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS  

 

6.1 Estão abertas inscrições para os 06 (seis) grupos de estudos abaixo 

identificados:  

 

NOME DO 
PROPONENTE 

TÍTULO DO GRUPO HORÁRIO PONTOS PARA A 
SELEÇÃO 

1  Ana Stela 
Câmara e 

Jacqueline Soares 

Direito Ambiental e 
Sustentabilidade: 

Estudos e Vivências em 
Áreas Protegidas 

Segundas-
Feiras, de 14:00 

às 16h  

1 O Princípio do 
Desenvolvimento 
Sustentável; 
2 O princípio da função 
socioambiental da 
propriedade; 
3 O meio ambiente na CF/88; 
4 Criação, modificação e 
extinção de unidades de 
conservação (Lei 
9.985/2000); 
5 Tipos e Categorias de 
Unidades de Conservação 
(Lei 9.985/2000). 

2 Bheron Rocha 
Teoria das Circunstâncias 

e a Jurisprudência dos 
Tribunais Superiores 

Quintas-Feiras, 
de 11:30 às 

13:30 

1 Teoria do crime 
2 Penologia 
3 Finalidades das penas no 
Direito Penal brasileiro 
4 Modalidades de penas no 
Direito Penal brasileiro 
5 Circunstâncias Judiciais 
6 Circunstâncias legais 
7 Dosimetria 
8 Regimes penitenciários 

3 Clésio Arruda 
Direito e Desenvolvimento 

Social 

Sextas-feiras, 
de 11:30 às 

13:30 

1 Cidadania e direitos 
sociais. 
2 Estado de bem-estar 
social. 
3 Pobreza e desigualdade 
social no Brasil. 
4 Desigualdade regional no 
Brasil. 
5 Os direitos sociais e a 
Constituição de 1988 

4 Cristiano Moita 
Grupo de Estudos 
Sophia (GESOPH) 

Sextas-feiras, 
de 09:40 às 

9:40 

1 Teoria Pura do Direito: a 
norma hipotética 
fundamental 
2 A teoria dos princípios em 
Dworkin 
3  A teoria dos princípios em 
Alexy  
4 A relação entre direito e 
moral e o debate positivista 



 5 

contemporâneo 
5 Teoria da Justiça em 
Aristóteles 

5 Flávio Gonçalves 

Formação e Avaliação de 
Magistrados no Brasil: 

estudos fenomenológicos 
e pesquisa empírica 

Sábados, de 9h 
às 11h 

1 Fenomenologia e Pesquisa 
Fenomenológica 
2 Metodologia e 
Epistemologia Jurídica 
3 Ética na Magistratura e 
Deontologia do Magistrado 
numa Sociedade em Crise 
4 Poder Judiciário e Acesso à 
Justiça 
5 Formação e Avaliação de 
Magistrados no Brasil 

6 Gabrielle Bezerra 

Direitos da personalidade 
e Biotecnologia - Do 

corpo virtual à herança 
digital   

Terças-feiras, 
de 11:30 às 

13:30 

1 A constitucionalização do 
Direito civil  
2 Os limites do direito à 
informação e a aplicabilidade 
do princípio da dignidade da 
pessoa humana no Brasil  
3 Conceito de direitos da 
personalidade em relação 
aos direitos fundamentais  
4 Abertura do catálogo de 
direitos fundamentais e a 
clausula de livre 
desenvolvimento da 
personalidade na CF/88 
5 Distinção entre autonomia 
existencial e autonomia 
patrimonial 

 

7 SELEÇÃO 

7.1 Os candidatos inscritos deverão se submeter a uma prova dissertativa, 

que versará sobre um dos temas indicados no anexo I deste Edital, a ser sorteado 

no momento da prova, sendo 7,0 a nota de corte. A prova também buscará avaliar 

o perfil do candidato e sua aptidão para as atividades de pesquisa e de estudos 

avançados.  

7.2 Poderá o professor apresentar, diante da especificidade da atividade a 

ser desenvolvida, no projeto, formas de avaliação de habilidades (como a 

expressão oral) que comporão o processo seletivo para o respectivo grupo. 

7.3 As provas serão realizadas no dia 26 de setembro de 2016, das 

16:30 às 18:30, em sala de aula na sede Dom Luís, a ser informada a todos os 

inscritos via e-mail. Haverá tolerância de, no máximo, 30 (trinta) minutos a atrasos 

dos candidatos. 

7.4 Cada Grupo de Estudos terá uma comissão avaliadora, composta pela 

Gestão de Pesquisa e pelo professor responsável pela orientação do Grupo. 
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7.5 Das decisões da comissão avaliadora NÃO caberá qualquer recurso.  

 

8 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

8.1 Os resultados serão divulgados até o dia 3 de Outubro de 2016 por 

meio de relação contendo os nomes dos aprovados para cada Grupo de Estudos, 

a ser fixada nos murais das recepções dos andares do Curso de Direito, bem 

como no site do Curso de Direito da Unichristus (www.direito.unichristus.edu.br).  

 

8.2 A Assinatura do Termo de Compromisso ocorrerá durante a 

Programação do Encontro de Pesquisa, no dia 5 de Outubro de 2016, em horário 

a ser posteriormente divulgado pela Coordenação.  

 

8.3 As atividades dos Grupos de Estudo terão início a partir do dia 10 de 

outubro de 2016, considerando-se o dia da semana em que recai cada grupo. 

 

9 EXCLUSÃO DO ALUNO DOS GRUPOS DE ESTUDOS 

 

09.1 O aluno poderá se desligar do(s) Grupo(s) de Estudos e Pesquisa 

mediante requerimento firmado por ele ou por decisão escrita e fundamentada do 

professor ou da Gestão de Pesquisa e/ou da Coordenação Geral do Curso, por 

uma ou mais das seguintes razões: a) mais de duas faltas injustificadas, a critério 

discricionário do professor; b) descumprimento reiterado das tarefas atribuídas 

pelo professor; e c) prática de qualquer ato ofensivo às regras de disciplina do 

regulamento da Unichristus; d) descumprimento reiterado de prazos de entrega de 

relatórios (3 (três) meses seguidos ou alternados). 

 

09.2 O desligamento do aluno por quaisquer dos motivos acima elencados 

ensejará a perda do direito de cômputo de horas de atividades complementares, 

ainda que em caráter parcial. 

 

10 FORMA DE AVALIAÇÃO 
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10.1 A avaliação dos alunos será feita pelo professor de cada Grupo, 

levando-se em consideração a assiduidade, a participação, o interesse pelo tema 

e a disponibilidade para pesquisas científicas e atividades práticas que envolvam o 

assunto. 

 

11 CÔMPUTO COMO ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

11.1 A efetiva participação do aluno no Grupo de Estudos valerá como 

atividade acadêmica complementar, no Grupo II – Pesquisa, devendo-se 

computar 80h/a nos registros cadastrais do aluno, desde que:  

a) não haja desistência do aluno ou desligamento por iniciativa da 

Instituição antes do término do grupo; 

b) o aluno obtenha 75% de frequência nas atividades do GEP; 

c) haja a entrega tempestiva de artigo individual ou em dupla ao 

professor orientador, sobre tema relacionado ao grupo de estudos, nos termos do 

formulário I-7, a ser obrigatoriamente submetido ao Encontro de Iniciação à 

Pesquisa. 

11.2 Caso estas condições objetivas não sejam atendidas, o aluno não 

terá direito a cômputo de horas proporcionais à sua participação no GEP.  

 

11.3 Os alunos receberão certificado pela sua participação, com a 

indicação do número de horas. 

 

12 CLÁUSULA DE RESERVA 

 

12.1 Os casos não previstos por este Edital serão decididos pela Gestão 

de Pesquisa Curso de Direito, em comum acordo com a Coordenação Geral do 

curso. 

 

Fortaleza, 23 de agosto de 2016 

 

Ana Stela Câmara 
Coordenação de Pesquisa do Curso de Direito 
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Gabrielle Bezerra 
Coordenadora Geral do Curso de Direito 

 
 

Anabel Cruz 
Supervisora de Campus 

 

Estevão Lima de Carvalho Rocha 
Pró-Reitor de Planejamento e Administração 


