
 

 

 

EDITAL UCB Nº 015/2022 

 

CEPEC - Centro de Estudos Políticos e Constitucionais 
e  

DECLEN - Decolonizing and Comparing Legal Experiences Network 
 

Chamada para seleção de Assistentes de Pesquisa 
 

1. PREÂMBULO 

A Universidade Católica de Brasília (UCB) torna pública a abertura das inscrições para 

candidatos a assistentes de pesquisa voluntários, para os núcleos de pesquisa 

CEPEC - Centro de Estudos Políticos e Constitucionais e DECLEN - Decolonizing 

and Comparing Legal Experiences Network, para o ano acadêmico de 2022. 

2. PÚBLICO-ALVO 

2.1. Estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Católica de Brasília 

(UCB); 

2.2. Estudantes de graduação e pós-graduação de outras universidades e institutos de 

pesquisa; 

2.3. Demais pesquisadores interessados. 

3. CEPEC e DECLEN 

3.1. O CEPEC e o DECLEN são núcleos de pesquisas vinculados à Linha “Direito, 

Ciências, Instituições e Desenvolvimento” do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 

em Direito da Universidade Católica de Brasília (UCB). Os Núcleos são certificados pela 

Universidade no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq, e têm como 

objetivo principal desenvolver pesquisas de interesse e relevo social. O CEPEC e o 

DECLEN realizam chamadas públicas em fluxo contínuo e contemplam as seguintes 

Linhas de Pesquisa: 

i. Sistemas Constitucionais: direcionada a estudos em direito constitucional 



 

 

comparado. 

ii. Instituições de Estado e Desenvolvimento: direcionada a estudos sobre o 

desenho constitucional de instituições brasileiras. 

iii. Processo Constitucional: direcionada a estudos em teorias da constituição, 

teorias do direito, controle de constitucionalidade, precedentes administrativos e 

judiciais e suas relações. 

iv. Descolonização da Teoria do Direito: direcionada a estudos em teoria do direito 

a partir de uma perspectiva descolonial.  

 

Os pesquisadores interessados na presente Chamada poderão candidatar-se a participar 

de ambos os Núcleos, para auxiliar diretamente os coordenadores na realização das 

seguintes atividades: 

i. comunicação entre os Núcleos de Pesquisa e outras instituições de 

pesquisa, nacionais e estrangeiras; 

ii. comunicação dos Núcleos de Pesquisa com a comunidade externa, 

mediante de mídias sociais; 

iii. gestão de projetos de pesquisa e realização de seminários acadêmicos; 

iv. preenchimento de dados nas plataformas PAGE da UCB, e lattes, do CNPq; 

v. elaboração de minuta de editais de chamada de pesquisadores. 

4. CRONOGRAMA 

As atividades serão desenvolvidas de acordo com o seguinte cronograma: 

Data Atividade 

14/03/2022 Abertura das inscrições 

21/03/2022 Encerramento das inscrições  

23/03/2022 Divulgação dos resultados 

30/03/2021 
Apresentação dos Núcleos e do cronograma de atividades 

para os pesquisadores selecionados 



 

 

5. INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

Os candidatos interessados poderão inscrever-se enviando um e-mail para 

pesquisa.nucleos@gmail.com, incluindo: (a) nome completo, (b) CPF, (c) justificativa, 

em até dois parágrafos, relatando suas razões de interesse na atividade; e (d) currículo 

cadastrado na Plataforma Lattes (enviar o link). 

6. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

A participação efetiva nas atividades dos Núcleos renderá ao pesquisador a certificação 

de 15 horas, a título de atividades complementares.  

 

Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail: pesquisa.nucleos@gmail.com. 

 

Brasília, 8 de março de 2022. 

 

 

 
Profa. Ma. Adriana Pelizzari                                          Prof. Dr. Ricardo Pereira Calegari  
    Pró-Reitora Acadêmica                                                                      Reitor 
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