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FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS 
COORDENADORIA CIENTÍFICA E DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NÚCLEO DE PESQUISA 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSA-ESTÍMULO 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAPEMIG 
EDITAL n. 02/2022 

 
 

O Coordenador Científico e de Pós-Graduação e o Gestor do Núcleo de 

Pesquisa da FDSM torna público, para toda comunidade acadêmica, que estão 

abertas as inscrições para 08 bolsas de iniciação científica da FAPEMIG - Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, em conformidade com o que 

estabelece este Edital. 
 

1. OBJETIVO 
 

Contribuir para a iniciação de estudantes de graduação em atividades de 
pesquisa, através da concessão de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/FAPEMIG 
– Programa Bolsa Iniciação Científica e Tecnológica Institucional – PIBIC/ 
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG) 
vinculadas a projetos de pesquisa em execução na FDSM. 

 

Os alunos candidatos à bolsa deverão, preferencialmente, procurar um 
professor orientador antes da candidatura, dentre o os descritos no ANEXO II, 
para elaboração e desenvolvimento dos trabalhos. 

 

 

2. NÚMERO, VIGÊNCIA E MODALIDADE DAS BOLSAS 
 

As 08 (oito) bolsas IC-FAPEMIG com vigência de 12 (doze) meses a contar da data 
da divulgação dos resultados do Processo Seletivo, que serão implementadas na 
forma de pagamento da quantia de R$ 400,00, para os meses efetivamente 
trabalhados na Iniciação Científica. Aludido pagamento somente será autorizado 
mediante a comprovação pela entrega dos Formulários Mensais de Atividades do 
Bolsista e do cumprimento dos requisitos do item 8 deste edital. 
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3. PRAZO E MODO DAS INSCRIÇÕES 
 

Do dia 19 de setembro até 05 de outubro de 2022- As inscrições deverão 
ser enviadas através do e-mail: pesquisa@fdsm.edu.br, com o título: INSCRIÇÃO 
- BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA FAPEMIG 

 
 

REQUISITOS DO CANDIDATO À BOLSA 
 

As bolsas se destinam apenas aos alunos da graduação e mediante o 
cumprimento dos seguintes requisitos: 

 

a) Estar regularmente matriculado no curso de direito da FDSM; 
 

b) Ter cursado pelo menos o primeiro período do curso de graduação; 
 

c) Não acumular outra bolsa de qualquer natureza; 
 

d) Ter alto desempenho acadêmico. 
 

e) Estar adimplente com as obrigações financeiras da IES. 
 

f) Ter disponibilidade pesquisa, enviar relatórios mensais com cópia ao 
professor orientador até dia o primeiro dia útil, no e-mail com 
pesquisa@fdsm.edu.br, conforme Termo de Compromisso de BIC da 
FAPEMIG (copiando sempre o professor pesquisador). 

 
 

4. PROCESSO SELETIVO 
 

Os candidatos que cumprirem com os requisitos acima poderão participar 
do processo seletivo, mediante envio dos documentos através do e-mail: 
pesquisa@fdsm.edu.brcom o título: INSCRIÇÃO - BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
FAPEMIG. 

 
 

5. BOLSA PIBIC/FAPEMIG 
 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I); 

b) Carta de interesse, mencionando: tema de pesquisa e indicação de 
professor orientador que gostaria de se vincular; justificativa da escolha; 
idéia e problemática de pesquisa a ser trabalhada junto com o professor e 
projeto; 

mailto:pesquisa@fdsm.edu.br
mailto:pesquisa@fdsm.edu.br
mailto:pesquisa@fdsm.edu.brcom
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c) Carta/e-mail de aceite do professor orientador. Os alunos com esse 
documento, terão preferência nas vagas de cada professor; 

d) Certidão Negativa de débitos emitida pela na tesouraria da FDSM 
 

 
6. REQUISITOS DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

 

Os professores orientadores de bolsistas de iniciação científica devem 
cumprir com os seguintes requisitos: 

 

a) Estar cadastrado no LATTES/CNPq e, preferencialmente, ser líder ou 
pesquisador de Grupo de Pesquisa cadastrado e certificado pela instituição 
no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil/CNPq. 

b) Ter projeto de Pesquisa depositado e ativo junto ao PPGD da FDSM. 

c) Manter vínculo empregatício com a FDSM durante todo o período de 
vigência da bolsa ou ser bolsista Pesquisador Visitante, desde que 
demonstrado a vinculação com o projeto de interesse da instituição. 

 
 

7. RESULTADOS ESPERADOS DO BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

As atividades do bolsista de iniciação científica são leituras, resumos, 
discussões, reflexões e apresentações de seminários designados pelo Professor 
Orientador e os resultados esperados são: 

 

a) Elaboração de artigos científicos para publicação em parceria com o 
Professor Orientador. 

b) Elaboração e apresentação de resumos, pôsteres ou artigos em congressos 
de iniciação científica, em conjunto com o Professor Orientador. 

c) Apresentação oral ou na forma de pôster nos eventos organizados pelo 
NUPE. 

d) Pesquisas e estudos nas dependências da FDSM por 16 horas mensais, 
conforme plano de trabalho assinado pelo Professor Pesquisador (durante 
o período da Pandemia, os estudos poderão ser realizados em casa). 

e) Auxílio na organização e nas atividades do Grupo de Pesquisa do professor 
orientador; 
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Parágrafo único: para a efetivação das bolsas da FAPEMIG o aluno deverá, 
obrigatoriamente, apresentar trabalho no Seminário/Simpósio de Iniciação 
Científica da FDSM, que acontece anualmente, mediante seleção prévia. 

 
 

8. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

O acompanhamento e avaliação das atividades dos bolsistas de iniciação 
científica serão realizados por meio dos seguintes instrumentos: 

 

a) Seminário anual, na forma de Congresso de Iniciação Científica ou demais 
Congressos Científicos com apresentação de trabalhos desenvolvidos pelos 
bolsistas sob orientação do Professor e avaliação por bancas compostas 
por professores de IES. 

b) Formulário de atividade dos bolsistas. 

c) Currículo Lattes e estatísticas da produtividade em pesquisa no Diretório 
dos Grupos de Pesquisa do Brasil (CNPq), quando for o caso. 

 
 

Os casos omissos serão decididos pelo Gestor do Núcleo de Pesquisa. Dos 
resultados da seleção não caberão recursos. 

 
 

Pouso Alegre (MG), 19 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 

Gestor do Núcleo de Pesquisa 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

COORDENADORIA CIENTÍFICA E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Programa de Iniciação Científica 2022/2023 
 

Eu,   , regularmente 

matriculado (a) no período, turma , venho requerer minha inscrição no 

processo seletivo para obtenção de vaga no Programa de Iniciação Científica para o ano letivo de 

2022/2023. 

Declaro que tenho interesse em desenvolver pesquisa acadêmica relacionada com a linha de pesquisa: 

EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

RELAÇÕES SOCIAIS E DEMOCRACIA 
 
 
 

Envio os seguintes documentos na Secretaria do Núcleo de Pesquisa: 

Projeto de Pesquisa com aceite do orientador 

Carta de aceite do professor orientador 

Carta de interesse 

Certidão Negativa de débitos com a IES 
 

 
Finalmente, declaro ainda, estar ciente das determinações contidas no Edital 02/2022 (Núcleo de 

Pesquisa). 

 
Declaro, para os devidos fins, que não recebo bolsa de qualquer espécie, paga por instituição pública ou 

privada, nem tenho vínculo empregatício de qualquer natureza. 

 

Pouso Alegre,            /          / . 

 
 

Ass.    
 

E-mail:    
 

Principal telefone de contato:    
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ANEXO II 
 

Professores orientadores Projetos de pesquisa Área de Concentração 
Ana Elisa Spaolonzi Queiroz 

Assis 
Laboratórios de Políticas Públicas 

e Direitos Fundamentais 
-Políticas Públicas e Direitos Fundamentais 

 
 

Ana Carolina de Faria Silvestre 

Direito e emoção: o papel das 
emoções na tomada de decisão 

jurídica e a importância da 
educação emocional para o 

direito-tarefa. 

- Direito e Pedagogia Universitária 
- Filosofia do Direito 
- Direito e Literatura 
- Direito e Emoções 

 
 

Cícero Krupp da Luz 

 

Desglobalização? A volta do 
nacionalismo como ameaça às 

minorias 

- Direitos Humanos 
- Direito Internacional Público 

Direito e Arte 

Globalização e Tecnologia 
Direito Digital 

Cristiano Tadeu e Silva Elias Teoria Constitucional do Delito - Direito Penal – Parte Geral 

 

Demétrius Amaral Beltrão 
Planejamento Econômico e 

Orçamento Público 

- Direito Administrativo 
- Direito Tributário 

- Financeiro e Econômico 

 

Edson Vieira da Silva Filho 
 

Razão Crítica e Justiça Penal 
- Criminologia 

- Sociologia 
- Hermenêutica 

Elias Kallás Filho Lide 2.0 
- Empresarial 

- Constitucional (Relações econômicas) 

 
 

Fafina Vilela de Souza 

Relativismo do princípio da 
cidadania: concretização no 

Estado Democrático de Direito 
Brasileiro 

- Direitos Fundamentais 
- Argumentação 

- Direito Civil 
- Teoria do Direito 

- Hermenêutica 

 

Hamilton da Cunha Iribure 
Júnior 

Direitos e Garantias 
Fundamentais no sistema de 

Direito Constitucional 
Contemporâneo. 

- Direito Penal 
- Direito Processual Penal 

- Constitucional 
- Legislação Penal Especial 

 

Leandro de Oliveira Corrêa 
 

Direito, Constituição e Estado 
- Direito Constitucional 
- Direito Administrativo 

- Direito Eleitoral 

 

Paulo Eduardo Vieira de 
Oliveira 

A Inserção da pessoa portadora 
de deficiência no mercado de 

trabalho 

- Teoria Geral do Direito do Trabalho 
- Direito Individual do Trabalho 

- Direito Coletivo do Trabalho 
- Processo do Trabalho 

 

 
Rafael Alem Mello Ferreira 

 

Processos e espelhos: Justiça 
Constitucional entre os reflexos e 

a formação dialógica da 
juridicialidade. 

- Direito Administrativo 
- Direito Constitucional 

- Direito Penal (Garantismo Penal) 
- Direitos Humanos 
- Filosofia do Direito 
- Sociologia Jurídica 

 
Rafael Lazzarotto Simioni 

 

Decisão Judicial e 
Plurirreferencialidade 

- Interpretação 
- Argumentação 
- Hermenêutica 

- Teoria do Direito 

 

Ricardo Alves de Lima 
Função Social da Sucessão: 
acumulação privada, forma 

jurídica e desigualdade 

- Direito de Família 
- Direito das Sucessões 
- Direito Constitucional 

 


