EDITAL nº. 06.2019 de 26 de março de 2019

INSCRIÇÃO DE ALUNOS PESQUISADORES PARA
GRUPOS DE PESQUISA
O Diretor da Faculdade Palotina e a Coordenadora do Curso de Direito da
Faculdade Palotina - FAPAS, no uso de suas atribuições, tornam público o edital de
inscrição de alunos para GRUPOS DE PESQUISA, desenvolvidos no âmbito do curso de
Direito da FAPAS, conforme termos que seguem:
I – DA FINALIDADE:
Art. 1º O presente edital oportuniza a inscrição de acadêmicos de todos os
cursos de graduação e pós-graduação e egressos da FAPA que tenham interesse pela
pesquisa, produção científica e atividades acadêmicas a serem desenvolvidas nas áreas
e nas temáticas abaixo relacionadas:
Temática: GRUPO DE PESQUISA E ESTUDO DO CRIME E POLÍTICA CRIMINAL - GPEC
Coordenador(es) do Grupo: Prof. Dr. Olinda Barcellos e Prof. Ms. Daniel Scremin de
Oliveira
Vagas: Até 25
Pré-requisito: preferencialmente com a disciplina de Penal I concluída.
Periodicidade: Encontros quinzenais
Resumo da proposta: A presente proposta consiste em um grupo de pesquisas e estudos
complementares à formação intelectual dos futuros bacharéis em Direito. O grupo pretende
desenvolver pesquisas e diagnósticos sobre determinado tema criminal a partir de estudos
teóricos e coleta de dados, principalmente de Santa Maria e região, a fim de elaborar relatórios
de cada assunto trabalhado pelo micro grupo. O grupo tem a pretensão de se tornar, a longo/
médio prazo, um núcleo de estudos solidificado do curso de Direito da Fapas, bem como elaborar
parcerias com instituições da Segurança Pública e outras que se relacionam com a temática de
análise, a fim de fundamentar com dados e demais informações, os documentos acadêmicos
elaborados pelos discentes que farão parte do grupo. Outrossim, é pretensão do GPEC
desenvolver ações extensivas referentes ao tema, assim que for reconhecido nos discentes certo
conhecimento teórico que permita atividade externa.

Temática: GRUPO DE PESQUISA EM PRÁTICAS FAMILIARISTAS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
Coordenador(es) do Grupo: Prof. Ms. Aline Casagrande, Prof. Ms. Claudia Marcele de
Vargas da Silva Balboni e prof. Ms. Manuela Pereira Savio
Vagas: Até 20
Pré-requisito: Aos acadêmicos graduandos, estar cursando no mínimo o 3º semestre do
Curso.
Periodicidade: Encontros quinzenais, conforme calendário das aulas da pós-graduação em Direito
de Família e Mediação de Conflitos, às sextas-feiras, das 18h às 19h.

Resumo da proposta: A proposta do grupo é refletir sobre questões técnicas e práticas do
Direito de Família, bem como sobre as (in)adequações dos métodos consensuais e não consensuais
para resolução de conflitos familiaristas na sociedade contemporânea. Nesse sentido, buscar-se-á
estudar o material disponível em termos conceituais, bem como entendimentos jurisprudenciais
sobre a temática. Ao final do ano, pretende-se produzir um compilado de artigos a ser divulgado
junto à comunidade acadêmica em formato de e-book ou impresso.

Temática: ESTUDOS SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL
Coordenador(es) do Grupo: Prof. Ms. Camila Trevisan Silva
Vagas: 4
Pré-requisito: Periodicidade: Encontros semanais.
Resumo da proposta: O grupo de pesquisa proposto tem como objetivo analisar as mudanças
trazidas pela Nota Técnica nº11/2019 do Ministério da Saúde referentes a Política Nacional de
Saúde Mental e Diretrizes da Política Nacional sobre Drogas, considerando-se a Política
Antimanicomial instituída no Brasil. Desse estudo, pretende-se que os acadêmicos escrevam um
artigo a respeito do tema: O Movimento Antimanicomial e as novas Diretrizes para Política
Nacional de Saúde Mental.

Temática: GRUPO DE ESTUDOS: TENSÕES DO COTIDIANO.
Coordenador(es) do Grupo: Prof. Ms. Juciani Severo
Vagas: Pré-requisito: Periodicidade: Quinzenal, realizado as terças-feiras, 18h
Resumo da proposta: A proposta é abordar questões que entrelacem questões de diversidade
presentes no cotidiano, analisando as mesmas sob enfoque jurídico e das ciências política e sociais.

Temática: ESTUDOS SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES PROCESSUAIS PENAIS.
Coordenador(es) do Grupo: Prof. Ms. Roger de Moraes de Castro
Vagas: 20
Pré-requisito: Periodicidade: Quinzenal.
Resumo da proposta: No direito sempre houve debates à respeito da decisão judicial e da
porosidade da norma, que compreende a necessidade de uma interpretação pelo magistrado.
Logo, discute-se uma teoria da decisão que seja capaz de limitar o magistrado a decidir de
forma íntegra e coerente, sem subjetivismos e/ou pré-compreensões para que seja possível
alcançar uma resposta constitucionalmente correta. Dessa forma, o grupo irá analisar a
constitucionalidade de algumas decisões paradigmáticas, com vistas a compreender o viés
constitucional que apresentam e a relação (ou não) das mesmas com os critérios de
constitucionalidade.
Temática: QUESTÕES JURISPRUDENCIAIS DE PROCESSO CIVIL E PENAL
Coordenador(es) do Grupo: Prof. Ms. Daniel Scremin de Oliveira
Vagas: 10 novas vagas (manutenção das 06 existentes)
Pré-requisito: alunos da graduação que já tenham cursado Teoria Geral do Processo, que
tenham cursado ou estejam cursando Direito Processual Civil I e Direito Penal I e egressos.
Periodicidade: Quinzenal.
Resumo da proposta: Prosseguir com o trabalho que vem sendo desenvolvido, de analisar os
institutos de Processo Civil e Penal através das decisões do Poder Judiciário, estabelecendo um
paralelo entre eles, fomentando também a produção de trabalhos sobre o estudo, bem como
se inserindo a construção de atividades a serem desenvolvidas para os demais acadêmicos
(proposta nova frente ao que já vinha sendo desenvolvido). No cotidiano, são apresentados
institutos processuais e ferramentas de pesquisa e organização de dados de jurisprudência,
conferindo 14 dias para que os alunos desenvolvam a pesquisa, realizando-se novo encontro
para debate do tema e apresentação de propostas de desdobramentos.
Temática: GRUPO DE ESTUDOS SOBRE TRIBUNAL DO JÚRI
Coordenador(es) do Grupo: Prof. Ms. Leonardo Sagrillo Santiago
Vagas: 15 vagas
Pré-requisito: -.
Periodicidade: Quinzenal. Encontros nas quartas-feiras, das 18h às 19h.
Resumo da proposta: A proposta do grupo é manter os estudos já abordados em semestres
anteriores, com enfoque na advocacia criminal, mais especificamente na atuação dos profissionais
no Tribunal do Juri. Assim, no grupo, debateremos assuntos atinentes à advocacia criminal,
plenário do júri, ativismo judicial, entre outras questões co-relacionadas e relevantes. Em tempos
de espetacularização do Processo Penal e de judicialização de tudo, tentaremos fomentar o debate
e trabalhar temas tão essenciais para o desenvolvimento da advocacia criminal.

Temática: GPDP – GRUPO DE PESQUISA EM DIREITO PÚBLICO
Coordenador(es) do Grupo: Prof. Dr. Carolina Salbego Lisowski
Vagas: 15 vagas
Pré-requisito: ser alunos da graduação em direito, Administração e Filosofia, pósgraduação e egressos.
Periodicidade: Quinzenal. Encontros nas quartas-feiras, das 18h às 19h.
Resumo da proposta: O Grupo em questão, que já esteve em funcionamento por 04
semestres ininterruptos, tem como objetivo abrir um espaço de estudo, discussão e construção
de conhecimento científico nas temáticas relativas à área de Direito Público – com especial
atenção aos ramos do Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário e
Ambiental. Tal proposta se dá com vistas a produzir e divulgar conhecimento por meio de
debates, seminários, cursos de extensão e publicações (livros, artigos, pesquisas),
proporcionando aos acadêmicos que se interessam pelas referidas áreas um espaço de
crescimento teórico além da sala de aula, de modo que possam, junto ao GPDP, desenvolver
estudos e trabalhos que culminem em uma significativa produção de iniciação científica. Além
do que, destaca-se a relevância social da área na qual se propõe o GPDP, visto que a mesma
tem interferência direta em questões de interesse sócio-político da/na sociedade, o que
possibilita trazer aos alunos não só um espaço de crescimento jurídicas e teórico/acadêmico
como também colabora para a formação de cidadãos comprometidos com questões de ordem
pública.
II – DAS INSCRIÕES:
Art. 2º O candidato deverá se inscrever, presencialmente ou por contato
telefônico, junto à recepção da FAPAS, listando seu nome junto ao(s) grupo(s) que são
de seu interesse.
Art. 3º As inscrições serão aceitas no período de 27/03/2019 à 02/04/2019,
sendo que deverão ser realizadas, pelo candidato, no horário de atendimento da
Recepção (08h – 12h; 13H30 – 22h15).
Parágrafo único: o critério para chamamento dos acadêmicos pesquisadores
nos grupos que possuem limitação de vagas será a ordem de inscrição.
III– DA PRODUÇÃO ACADÊMICA:
Art. 4º Os alunos vinculados aos grupos de pesquisa deverão, ao final do
semestre ou do ano, a depender da vigência do grupo, apresentar um trabalho como
resultado da pesquisa (artigo, resenha, resumo, pôster, monografia), conforme
orientação do professor Coordenador do Grupo de Pesquisa. O tipo do trabalho a ser
apresentado por cada aluno será definido em conjunto com o professor orientador e
de acordo com as aptidões e objetivos individuais do aluno.
IV– DA PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS:

Art. 5º É de responsabilidade dos alunos participantes dos grupos cumprirem
com as orientações dos coordenadores, assim como demonstrarem disponibilidade
para reuniões semanais ou quinzenais, leitura de textos, pesquisas individuais e
coletivas, participação em eventos e as demais demandas trazidas pelo orientador, sob
pena de afastamento das atividades de pesquisa no grupo, para abertura de novas
vagas.
Parágrafo único: ficará a cargo de cada professor definir a data de começo dos
seus grupos, tão logo se encerrem as inscrições, o que será noticiado pela
Coordenação de Curso e pelos próprios professores.
V – DA CERTIFICAÇÃO
Art. 6º Após a finalização do grupo, seja no final do semestre ou do ano, cabe
ao professor Coordenador de cada grupo apresentar relatório de atividades e
desempenho junto ao GAP, para que cada pesquisador faça jus a certificação, com a
especificação da carga horária semestral desenvolvida, para fins de registro como
Atividade Complementar de Graduação nos limites do registro do Regulamento
específico.
Santa Maria, 26 de março de 2019.
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