
 

EDITAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

  A Coordenação do Curso de Direito informa a todos os interessados que 

estão abertas as inscrições para desenvolvimento de Projeto de Iniciação 

Científica ou Tecnológica para o período de 2018. Vagas limitadas. 

  O aluno interessado (e matriculado até o 9º período) deverá procurar o 

professor que ofertou orientação, conforme abaixo indicado, por intermédio do 

endereço de e-mail constante na tabela abaixo até 14.05.2018. 

 Após realizar contato com o possível orientador (a), o aluno (a) deverá 

preencher formulário e elaborar projeto, em conjunto com o respectivo professor, 

sendo que este submeterá o projeto para a aprovação da representante do 

Grupo de Pesquisa e Coordenação do Curso de Direito até 21.05.2018. 

 Benefícios:  

 Validação dos créditos como atividades complementares, mediante 

análise desta Coordenação em conjunto com a Coordenação de TCC, 

dependendo do desempenho e avaliações dos alunos. 

 Descontos na mensalidade no semestre subsequente ao 

desenvolvimento do projeto (5% - 30% - depende da RELEVÂNCIA DO 

PROJETO). 

 Acrescentar no Curriculum Vitae ou Lattes. 

 



**** O artigo 14 da Portaria n. 25 não se aplica ao curso de Direito, tendo em 

vista a existência do NPJ para a realização de Estágio. 

**** O artigo 16 se aplicará tão somente (e em caráter excepcionalíssimo) com a 

autorização do representante do Grupo de Pesquisa e da Coordenação do curso 

de Direito. 

Mais informações:  

PORTARIA NORMATIVA Nº 25 DE 22/12/2009 – FACEAR 

Obrigações: Cumprir com as propostas de um projeto de pesquisa e ao final 

submeter um artigo para a Revista Eletrônica Multidisciplinar da FACEAR. 

**** O desenvolvimento dos trabalhos será rigorosamente acompanhado pela 

representante do Grupo de Pesquisa e pela Coordenação do Curso de Direito, 

com a entrega de relatórios parciais e final. A certificação e os benefícios serão 

concedidos apenas e tão somente se todos os requisitos forem cumpridos e de 

acordo com a relevância do projeto e desempenho do aluno. 

Aprovação necessária: Professor orientador + Projeto de pesquisa + 

Aprovação do Representante do Grupo de Pesquisa (Prof. Camila Salgueiro da 

Purificação Marques) e Coordenação do Curso de Direito. 

Dúvidas: coord.direito@facear.edu.br 

Grupo de pesquisa “Diálogos: Direito, Justiça e Democracia”. 

Linhas de pesquisa do Grupo: 

Professor (a) Linha de pesquisa Endereço de e-mail 

Camila 
Salgueiro da 
Purificação 
Marques 

Poder Judiciário: diálogos e 
tensões institucionais. 

camila_purificacao@yahoo.com.br 

Letícia Kreuz Constitucionalismo e o 
Supremo Tribunal Federal". 

leticiakreuz@gmail.com 

Sérgio 
Fernando 

Direito, tecnologia e 
sociedade: complexidade e 
desenvolvimento. 

sergioffernando@gmail.com 



Ferreira de 
Lima 

Maria Augusta 
Oliveira de 
Souza 

E Bibiana 
Fontella 

Políticas Criminais e o 
Direito Penal Econômico. 

mariaaugusta.osouza@gmail.com 

bibiana.fontella@gmail.com 

 

Olga Krieger Direitos fundamentais, 
novos direitos e 
paradigmas 
constitucionais. 

 

olgakrieger@hotmail.com 

Regeane 
Quetes 

Violação dos direitos dos 
trabalhadores  e decisões 
das cortes Internacionais: 
estudo de casos. 

regeanequetes@gmail.com 

Andréa Arruda 
Vaz e Dicesar 
Beches 

Direito do trabalho em 
tempos de reforma 
trabalhista e retrocesso 
social: o direito do trabalho 
realmente é o grande vilão 
da economia brasileira? 

andreaarrudavaz@gmail.com 

dicesarjr@hotmail.com 

Felipe de Poli 
Siqueira 

Recuperação de empresas, 
Contratos empresariais e 
concorrência. 

felipedepoli@hotmail.com 

Arthur 
Kesikowski 

Direitos humanos e 
políticas públicas. 

arthur@pbkz.adv.br 

Larissa Karla 
de Paula e Sá 

O Direito Fundamental à 
Cidade e as Políticas 
Públicas Municipais. 

advlarissa@hotmail.com 

Ana Renata 
Machado 

Direito Processual Penal e 
Constituição: a execução 
provisória da pena após a 
confirmação da decisão 
condenatória de segundo 
grau. 

anarenata@hsms.com.br 

Marinson Luiz 
Albuquerque 

Estrutura de Segurança 
Pública e sua Relação com 
o Direito Penal. 

marinsonluiz@hotmail.com 

 


