
 

 

 

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA  

SELEÇÃO DE PESQUISADORES – GRUPOS DE PESQUISA 

 

 

1. PREÂMBULO 

A Pró-Reitoria Acadêmica e a Coordenação do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em 

Direito da Universidade Católica de Brasília tornam público que estão abertas as inscrições para 
candidatos a atuarem voluntariamente em grupos de pesquisa vinculados ao “Centro de Estudos 

Políticos e Constitucionais – CEPEC”, no segundo semestre acadêmico de 2020. 
 

2. PÚBLICO ALVO 

2.1. Estudantes de Graduação e de Pós-graduação da Universidade Católica de Brasília; 

2.2. Estudantes de Graduação e de Pós-graduação de outras Universidades e de Institutos de 

Pesquisa; 

2.3. Demais pesquisadores interessados. 

 

3. CEPEC - CENTRO DE ESTUDOS POLÍTICOS E CONSTITUCIONAIS 

3.1. O CEPEC, Centro de Pesquisas vinculado à Linha “Direito, Ciências, Instituições e 

Desenvolvimento”, do PPG Stricto Sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília – UCB 
é certificado pela Instituição no DGP/CNPq e tem como principal objetivo desenvolver pesquisas 
de interesse social. O CEPEC realiza chamadas públicas em fluxo contínuo e divide-se em três 

Linhas de Pesquisa, conforme segue: 

 

i. Sistemas Constitucionais: direcionada a estudos em direito constitucional 
comparado. 

ii. Instituições de Estado e Desenvolvimento: direcionada a estudos em direito 

constitucional doméstico e desenho constitucional de instituições brasileiras. 
iii. Processo Constitucional: direcionada a estudos em teorias da constituição, teorias 

do direito, controle de constitucionalidade, precedentes jurisdicionais e suas 
relações. 
 

 



4. GRUPOS DE PESQUISA  

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

seguintes grupos: 

 

4.1. Grupo 1: Observatório do Gasto Público  

 

i. Linha de Pesquisa: Instituições de Estado e Desenvolvimento 

ii. Objetivo: identificar o impacto orçamentário anual do auxílio-moradia em nível 
federal.  

iii. Metodologia: revisão legislativa, bibliográfica e empírica sobre acórdãos.  

iv. Produto: artigo a ser publicado em periódico científico e jornal. 
v. Vagas: 5 (cinco) vagas. 

 

 

4.2. Grupo 2: Terras devolutas: regime jurídico 

 

vi. Linha de Pesquisa: Instituições de Estado e Desenvolvimento 

vii. Objetivo: identificar o conceito e o regime jurídico de terras devolutas no Brasil, e 
problematizações.  

viii. Metodologia: revisão legislativa, bibliográfica e empírica sobre acórdãos.  

ix. Produto: artigo a ser publicado em periódico científico e jornal. 
x. Vagas: 4 (quatro) vagas. 

 

 

4.3. Grupo 3: Pertinência temática: critérios e operacionalidade  

 

i. Linha de Pesquisa: Processo Constitucional 

ii. Objetivo: identificar os critérios que caracterizam o requisito da pertinência 
temática em controle concentrado de constitucionalidade no Brasil e seus efeitos em 
termos quantitativos de admissibilidade 

iii. Metodologia: revisão legislativa, bibliográfica e empírica sobre acórdãos. 
iv. Produto: artigo a ser publicado em periódico científico. 

v. Vagas: 3 (três) vagas. 
 

 

4.4. Grupo 4: Controle de constitucionalidade no direito comparado  

 

xi. Linha de Pesquisa: Sistemas Constitucionais 
xii. Objetivo: conhecer a operacionalidade do controle judicial de constitucionalidade 

em Países selecionados. 

xiii. Metodologia: Web Seminars mensais com Professores convidados de Universidades 
estrangeiras.  

xiv. Produto: relatórios de Web Seminar e vídeos a serem disponibilizados em 



plataforma virtual. 
xv. Vagas: 8 (oito) vagas. 

 

5. CRONOGRAMA 

Os Grupos 1 a 4 são grupos de pesquisa, e as atividades serão desenvolvidas de acordo com o 

seguinte cronograma: 

 

Data Atividade 

25/05/2020 Abertura das inscrições 

15/06/2020 Encerramento das inscrições 

22/06/2020 Divulgação dos resultados 

26/06/2020 Primeira reunião e distribuição dos trabalhos 

10/08/2020 Discussão e análise sobre resultados 

24/08/2020 Discussão e análise sobre resultados 

08/09/2020 Discussão e análise sobre resultados 

21/09/2020 Discussão e análise sobre resultados 

05/10/2020 Discussão e análise sobre resultados 

20/10/2020 Discussão e análise sobre resultados 

03/11/2020 Início da formatação do artigo 

24/11/2019 Proposta final do artigo. Revisão 

08/12/2020 Submissão do artigo para publicação.  

 

Os encontros ocorrerão todas as segundas-feiras, à tarde, em sala virtual (Google Meet), nos 
seguintes horários: 

 

Grupo 1 – das 14h00min às 14h50min 

Grupo 2 – das 15h00min às 15h50min 

Grupo 3 – das 16h00min às 16h50min 

Grupo 4 – das 17h00min 1as 17h50min  

 

6. INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

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

cepec.brasilia@gmail.com, incluindo: (a) nome completo, (b) CPF, (c) justificativa, em até dois 
parágrafos, relatando suas razões de interesse na pesquisa; e (d) currículo cadastrado na 

mailto:cepec.brasilia@gmail.com


Plataforma Lattes (enviar o link). 

 

Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo mesmo contato. 

 

 

Brasília, 29 de maio de 2020. 

 

 

Profa. Dra. Regina Helena Giannotti 

Pró-Reitora Acadêmica 
Universidade Católica de Brasília 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mauricio Dalri Timm do Valle 

Coordenador do Programa Stricto Sensu em Direito 
Universidade Católica de Brasília 

 

 

Profa. Dra. Ana Lucia Pretto Pereira 

Líder do CEPEC 

Universidade Católica de Brasília 
 

 
 
 

Prof. Dr. Guilherme Roman Borges  

Coordenador de Grupos de Estudos do CEPEC 

Universidade Católica de Brasília 


