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CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O presente edital disciplina as atribuições e funcionamento da grupo de pesquisa 

“Direito e globalização: dos problemas às inovações” do Curso de Direito da Faculdade 7 de 

Setembro – FA7. 

Art. 2º. O grupo de estudo é o instituto que permite a formalização dos projetos de pesquisa, 

o estímulo à produção, apresentação e publicação de trabalhos acadêmicos. 

Art. 3º. São objetivos do grupo de estudo: 

I - Estudar a comunicação enquanto elemento básico da sociedade; 

II - Estudar os elementos do direito e sua autonomia sistêmica perante o Estado; 

III - Estudar o discurso técnico das ordens jurídicas transnacionais tendo em vista a sua 

necessidade de autolegitimação;  

IV - Estudar os problemas jurídicos que demandam um método de identificação e solução de 

problemas envolvendo o entrelaçamento de ordens; e 

V – Estudar o fenômeno da hibridização entre o direito público e o direito privado.  

Art. 4º. O grupo de estudo terá o Direito privado como linha de pesquisa. 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO GRUPO DE PESQUISA 

 

Art. 5º. São atribuições da grupo de pesquisa: 

a) organizar e formalizar grupos pesquisa sobre direito e globalização; 

b) acompanhar as atividades e os resultados dos grupos de estudo; 

c) estimular a publicação de trabalhos e a participação em eventos jurídicos; 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA 

 



Art. 6º. Os grupos de pesquisa serão compostos:  

a) por um professor de titulação acadêmica obtida em programas stricto sensu;  

b) com o número máximo de quinze alunos. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO GRUPO DE ESTUDO 

 

Art. 7º. Serão destinadas 15 (quinze) vagas oficiais para este semestre a fim de 

aproveitamento de horas complementares, o que não impede, porém, a frequência de 

pesquisadores não oficiais. 

Art. 8º. São critérios para esta seleção: 

I - Em prova escrita: 

a) Ter a noção de conceitos básicos da teoria geral do direito; 

II - Em entrevista: 

a) Ter interesse em seguir carreira acadêmica; 

b) Ter interesse na temática para a produção de artigos e apresentação de trabalhos em 

encontros científicos; 

c) Ter o inglês instrumental para que possa acompanhar os artigos científicos. 

III - Caso haja mais candidatos que vagas, serão critérios de desempate: 

a) Publicação de artigos e certificado de participação em encontros de pesquisa; 

b) Saber outra língua estrangeira que não seja o inglês ou o espanhol. 

Art. 9º. Caso ainda resulte em empate, será dada preferência a quem estiver mais perto de 

concluir o curso. 

 

CAPÍTULO V 

DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO-PESQUISADOR 

 

Art. 10º. Para que o aluno-pesquisador tenha o aproveitamento dos créditos de atividade 

complementar do grupo de pesquisa, ele deverá: 

a) possuir currículo Lattes; 

b) estar presente em 75% das reuniões do grupo de pesquisa; 

c) apresentar trabalho em evento oficial de iniciação científica da Fa7;  



d) escrever um paper ou um artigo, podendo este ser em parceria com apenas outro 

pesquisador. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pelo orientador do grupo de pesquisa ou, diante da 

limitação desta, pela coordenação do curso de direito da Faculdade 7 de Setembro, de acordo 

com o que dispõe o seu Regimento Geral. 

Art. 12. O presente edital entra em vigor imediatamente após a sua aprovação. 

 

Fortaleza, 13 de fevereiro de 2013 


