EDITAL Nº 01/2021
CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PESQUISADORES
ERRATA
A diretoria do Núcleo Acadêmico de Pesquisa (NAP), no uso de suas atribuições, torna público o termo
de RETIFICAÇÃO ao Edital nº01/2021, para alterar a quantidade de vagas, bem como a
quantidade de grupos de pesquisas:
A diretoria do Núcleo Acadêmico de Pesquisa (NAP), no uso de suas atribuições, abre processo de
seleção para preenchimento de 41 vagas, distribuídas segundo o quadro abaixo, para o
desenvolvimento de pesquisa voluntária, durante o 1º semestre de 2021, com a possibilidade de
prorrogação por mais um semestre.

GRUPO DE PESQUISA

Professor(a)
supervisor(a)

Vagas

Dia e Horário
de Reuniões

Direitos Fundamentais e Relações Privadas
O grupo se propõe a analisar se os direitos fundamentais
devem incidir nas relações privadas e, em caso afirmativo,
estabelecer os critérios para essa incidência. Seria
discriminatória a dispensa do empregado que se recusou a
ser vacinado? Um empresário poderia recusar um negócio
por motivos religiosos? Poderia haver o aumento do preço
de certos serviços em razão do gênero do consumidor? As
questões relativas a essa temática são cada vez mais
discutida, já tendo chegado inclusive ao Supremo Tribunal
Federal.

Daniella Bernucci
Paulino
e
Rodolpho Barreto
Sampaio Jr.

6

Quinta-feira,
às 17:00 horas.
(quinzenais

07

Terças-feiras às
11:00h.

Mobilidade Global e Tributação
O
grupo
terá
por
escopo
estudar
a
jurisprudência de CARF e tribunais superiores sobre
a tributação internacional da pessoa física. Parte
1. Base teórica: Conceitos e princípios do Direito
Tributário Internacional. Tratados contra a Dupla
Tributação. Residência Fiscal.
Tributação
internacional
da
renda, ganho de capital,
dividendos, etc. Parte 2. Leitura
crítica
de
acórdãos selecionados. Análise de casos práticos
envolvendo a tributação
internacional.
Parte
3.
Desenvolvimento de artigo crítico referente a
comparação entre a base teórica x aplicação prática.

Pilar de Souza
Paula Coutinho
Elói

Direito e Cinema: o entrelaçamento de
narrativas sobre justiça e poder
O grupo analisará o entrelaçamento das narrativas
jurídica e cinematográfica com o propósito de
investigar a efetividade do Direito nas dimensões da
justiça e do poder soberano como instâncias
simultaneamente antagônicas e complementares.

José Alfredo de
Oliveira Baracho
Júnior

10

11h30h
Sempre nas primeiras
quartas-feiras de cada
mês.

Juros Legais e Taxa Selic
Busca analisar criticamente a interposição destes
institutos, bem como suas consequências no âmbito do
Direito Civil, considerando a legislação e as
jurisprudências relacionadas.

Elza Maria
Dias Vieira
Costa

03

Quinta-feira a
tarde.
(quinzenal)

Ricardo Chadi e
Cláudia Fialho

05

Sexta-feira
10:40h às 11:40
(quinzenal)

Direito Civil Crítico
Visa um estudo aprofundado e crítico dos diversos
institutos do Direito Civil, especialmente, “Dos Direitos
da
Personalidade”,
“Dos
Contratos”,
“Da
Responsabilidade Civil”, “Da Posse”, “Da Propriedade”
e do “Direito Sucessório”, considerando as diversas
transformações vivenciadas na “sociedade da
informação”, nas pautas legislativas e nas decisões
jurisprudências dos Tribunais, como também a
produção do conhecimento de forma participativa,
dialógica e transformadora.

Arqueologia do Saber de Michel Foucault
O grupo tem por objetivo estudar a obra Arqueologia do
Saber de Michel Foucault, levando em consideração as
formações discursivas que podem atravessar a
Linguagem, a Cultura e o Direito.

Robson
Figueiredo Brito

10

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2021.

Bárbara Thaís Pinheiro Silva
Presidente
NÚCLEO ACADÊMICO DE PESQUISA

Marinela Machado de Araújo
Coordenadora de Pesquisa PUC
MINAS/FMD/COREU

Sexta-feira
às 18:00

