
                                                

                CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO 
                                           NÚCLEO DE PESQUISA JURÍDICA 

 
EDITAL DE SELEÇÃO 01/2010 

PARA PROVIMENTO DE VAGAS AOS DISCENTES NOS 
GRUPOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A Coordenação do Curso de Direito e a Coordenação do NJPUR informam que 
está aberto o processo de seleção de discentes interessados em participar dos 
grupos de iniciação científica, para preenchimento de 20 (vinte) vagas do 
NPJUR e outras que venham a surgir ao longo do ano letivo. 

DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
A Comissão de Seleção é composta pelos membros integrantes do Conselho 
de Pesquisa, sendo eles, mestres e doutores do Centro Universitário 
UNIEURO. 
 
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 
1. Para inscrição, o discente interessado deve apresentar os seguintes 
documentos:  
A) ficha de inscrição e formulário de pesquisa devidamente preenchidos; 
B) currículo atualizado; 
C) comprovante da Instituição de que se encontra devidamente matriculado no 

curso de Direito nos Campus I, II ou III. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
2. Os discentes inscritos devem necessariamente:  
A) possuir vínculo com a UNIEURO;  
B) ter disponibilidade de carga-horária para as atividades de pesquisa de até 4 

horas semanais, as quais serão combinadas com o orientador do projeto; 
C) indicar, no momento da inscrição, a linha de pesquisa à qual deseja se 

vincular, conforme Anexo deste Edital. 
D) observar as regras constantes desse Edital. 
 
 



                                                

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
1. Os discentes selecionados assinarão termo de compromisso no qual se 
comprometerão com a realização dos trabalhos frente aos grupos de iniciação 
científica. 

2. A não assinatura do termo de compromisso, dentro do prazo estabelecido 
pela Direção do Curso, implica na desistência do discente. 

3. Os professores orientadores estabelecerão o número de vagas para seu 
grupo de iniciação científica, conforme sua disponibilidade de horário e 
selecionarão os alunos conforme critérios definidos neste Edital de Seleção. 

4. A carga horária para trabalho com os grupos não deverá ser inferior a 04 
(quatro) horas semanais. 

5. Os projetos deverão ser desenvolvidos semestralmente, com a apresentação 
de relatórios bimestrais de acompanhamento e semestrais semi-conclusivos 
das atividades desenvolvidas no decorrer do semestre letivo, de maneira a 
permitir a avaliação das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos.  

6. O prazo de execução dos projetos de pesquisa será de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado mediante apresentação de justificativa circunstanciada 
do proponente da pesquisa, após análise e aprovação do Conselho de 
Pesquisa. 

7. Aos discentes selecionados serão fornecidas cópias do Regimento Interno 
do NPJUR e as atividades desenvolvidas deverão estar compatíveis com as 
normas estabelecidas pelo mesmo. 

8. Os resultados dos trabalhos de pesquisa realizados pelos Grupos de 
Iniciação Científica serão encaminhados para publicação em periódicos 
especializados, após recomendação do Conselho de Pesquisa do NPJUR. 

9. A Seleção, após análise dos documentos de inscrição, será concluída com a 
entrevista dos alunos pré-selecionados, a qual se dará juntamente com o 
professor orientador da linha de pesquisa escolhida pelo discente. 

10.  A entrevista será marcada na coordenação do Curso de Direito no ato da 
inscrição do discente. 

11.  O aluno terá um local físico, dentro da própria Instituição, para realizar 
suas atividades. Devendo comparecer às 04 horas semanais acordadas. 



                                                

12. Em caso de inobservância injustificada do cumprimento do cronograma 
proposto pelos pesquisadores envolvidos, o projeto de pesquisa poderá ser 
cancelado, conforme as deliberações do Conselho de Pesquisa do NPJUR. 

13. O arquivamento do projeto de pesquisa, em qualquer circunstância, será 
imediatamente comunicado ao docente responsável, devendo constar no 
relatório de atividades. 

DA REMUNERAÇÃO E BOLSAS DE PESQUISA 
 
1. Os alunos participantes não receberão, a priori, nenhuma remuneração, 
porém os trabalhos desenvolvidos contarão como horas complementares, além 
da emissão de certificado de participação. Ademais, a coordenação do Curso 
de Direito compromete-se no sentido de obter, mediante as editoras localizadas 
em Brasília, as doutrinas indicadas pela Instituição para os alunos que tiverem 
maior aproveitamento na pesquisa, conforme análise do Conselho de 
Pesquisa. Por fim, os trabalhos recomendados pelo Conselho de Pesquisa 
serão publicados em revistas científicas (nacionais ou estrangeiras). 

2. A concessão de bolsas aos alunos que participarão dos grupos de iniciação 
científica estará vinculada à apreciação de projetos encaminhados às agências 
fomentadoras. Não serão disponibilizadas bolsas institucionais para o aluno. 

LOCAL E PRAZOS PARA INSCRIÇÃO 

1. Local de Inscrições: Coordenação do Curso de Direito – Campus I, II e III. 

2. A seleção obedecerá aos seguintes prazos: 

Inscrição Divulgação dos resultados 

Dia: 28/09/2010 a 07/10/2010. 

Horário: das 9 às 11h30 e das 17 às 
20h 

* Entrevista

Dia: 14/10/2010. 

: marcada junto à 
coordenação, de acordo com o horário 
do docente responsável pelo projeto. 

Local: Coordenação do Curso de 
Direito – Campus I, II e III. 

 
 
 
 



                                                

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. A inscrição do discente implicará a aceitação das normas contidas neste 
Edital. 
 
2. Os casos omissos neste Edital serão examinados e resolvidos pelo 
Conselho de Pesquisa do NPJUR. 
 
 

Brasília, 27 de setembro de 2010. 
 

 
Profª. Dra. INEZ LOPES MATOS CARNEIRO DE FARIAS 

Coordenadora do Curso de Direito do UNIEURO 
 
 

Profª. Dr. JOSÉ FELICIO BERGAMIM 
Coordenador do Núcleo de Pesquisa Jurídica – NPJUR 

UNIEURO – Unidade Águas Claras 
 
 

Profª. Me. LEYZA FERREIRA DOMINGUES 
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa Jurídica – NPJUR 

UNIEURO – Unidades Asa Sul e Asa Norte 
 

ANEXO  
DAS LINHAS DE PESQUISA DO NPJUR 

Definidas a partir da área de concentração em Direitos Humanos e Políticas 
Públicas: 

Linha I – Direitos das minorias.  

Esta linha possibilita o desenvolvimento da pesquisa no âmbito de diferentes 
áreas do Direito, abrangendo as mais variadas esferas de exclusão, como: 
mulheres, crianças e adolescentes, idosos, deficientes, raça e etnia, dentre 
tantos outros. Profs. Responsáveis: José Felicio Bergamim e Marcos 
Aurélio Reis 

Linha II – Direitos humanos e contemporaneidade: os novos direitos e as 
questões emergentes. 

Neste âmbito, percebe-se a abrangência das pesquisas que podem ser 
desenvolvidas na contemporaneidade, em virtude de novos fatos que têm 



                                                

surgido sem que o Direito estivesse preparado para recepcioná-los. Trata-se de 
uma linha que se relaciona com todas as áreas da Ciência Jurídica. Profs. 
Responsáveis: Paulo Ogliari e José Felício Bergamim 

Linha III – A proteção internacional dos direitos humanos. 

Nesta proposta, pesquisas inter e multidisciplinares podem ser realizadas 
diante dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, no que concerne à 
proteção dos direitos humanos, em suas variadas esferas, inclusive do 
delineamento de novos direitos de âmbito internacional. Profs. Responsáveis: 
Marcos Aurélio Reis e Leyza Domingues. 

Linha IV – Direitos Humanos e Democracia 

A temática relaciona-se à discussão da efetividade dos direitos humanos no 
contexto do Estado Democrático de Direito, contemplando discussões tanto em 
seu aspecto nacional quanto internacional, sob uma perspectiva crítica da 
polissemia e, consequentemente, da fundamentação que envolve os dois 
termos. Profª. Responsável: Leyza Domingues. 

Linha V – Direito Civil Publicizado 

Nesta linha de pesquisa serão estudados os novos paradigmas do Direito Civil, 
levando-se em consideração a visão contemporânea desse ramo principal do 
Direito Privado, que embora historicamente fosse estudado tão somente a 
partir dos interesses dos particulares juridicamente relacionados, hoje sua 
compreensão parte de um contexto jurídico maior e, por isso, afetado por 
princípios de ordem pública. Alguns exemplos dessa mudança de paradigma 
são a responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco, a função social do 
contrato, a boa-fé objetiva, a função social da propriedade, entre outros. Profº. 
Responsável: Marcus Vinícius Silva Martins. 
 

Linha VI – Serviços Públicos e Agências Reguladoras 

Nesta proposta, serão estudados os diversos aspectos jurídicos dos serviços 
públicos (sua delimitação conceitual desde a escola do serviço público na 
França até a doutrina e jurisprudência correntes, os princípios do serviço 
público, as regras positivadas na legislação brasileira, etc.) e sua efetiva prática 
na Administração Pública brasileira. Além disso, serão estudados os aspectos 
jurídicos e a prática administrativa das Agências Reguladoras. Profs. 
Responsáveis: Marcus Vinícius Silva Martins e Paulo Ogliari. 
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