EDITAL 01/2022
CHAMADA DE NOVOS INTEGRANTES
A diretoria do Núcleo Acadêmico de Pesquisa – NAP, no uso de suas atribuições, torna pública a
abertura de processo de seleção de novos integrantes para preenchimento de 18 (dezoito) vagas
segundo o ANEXO 1 deste edital.
As vagas são destinadas ao desenvolvimento de pesquisa voluntária, à participação em grupos de
estudos ou em grupos de preparação para competições acadêmicas durante o 1º semestre de 2022,
sendo possível a sua prorrogação por mais um semestre.

1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO

1. Para integrar o NAP é necessário que o(a) candidato(a) esteja matriculado(a) na graduação
do curso de direito da Faculdade Mineira de Direito – FMD da PUC Minas.
2. O(A) candidato(a) deverá fazer sua inscrição exclusivamente no período compreendido de
25/04/2022 a 02/05/2022.
3. A inscrição deverá ser realizada pelo envio da ficha a que se refere o ANEXO 2 deste edital,
devidamente preenchida, para o seguinte endereço eletrônico: nap@pucminas.br
4. O e-mail deverá mencionar como assunto Inscrição NAP 2022.
5. Cada candidato(a) poderá se inscrever em apenas 01 (um) Grupo NAP.

+55 31 3319-4271
nap@pucminas.br
@napfmd
Av. Dom José Gaspar 500 - Anexo Prédio 5
PUC MINAS - Coração Eucarístico

2. PROCESSO DE SELEÇÃO

1. Caberá ao(a) professor(a) supervisor(a) do Grupo NAP selecionar os(as) candidatos(as).
2. A seleção dos candidatos(as) inscritos será preferencialmente realizada por meio de análise
da ficha a que se refere o ANEXO 2 deste edital. Caso necessário, poderá ser realizada
entrevista complementar, cuja data será divulgada durante o processo de seleção.
3. A divulgação dos resultados ocorrerá até o dia 05/05/2022.
4. O resultado será divulgado na página da Faculdade Mineira de Direito (fmd.pucminas.br) na
website da PUC Minas e em suas redes sociais, bem como informado por e-mail aos(as)
candidatos(as) selecionados(as).

3. FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS

1. O início das atividades de pesquisa será estabelecido pelo(a) professor(a) supervisor(a), após a
certificação, pela diretoria do NAP, de recebimento do Termo de Compromisso de
Pesquisador(a) devidamente assinado.
2. As orientações sobre o funcionamento dos Grupos NAP serão realizadas pelo(a) professor(a)
supervisor(a) em encontros semanais, quinzenais ou mensais, registrados em atas e listas de
presença.
3. Para viabilizar a participação de acadêmicos de outras unidades os encontros poderão ser
realizados pela plataforma TEAMS.
4. Apenas será certificada a participação de pesquisadores(as) que obtiveram no mínimo 75%
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de frequência.
5. As atividades de cada grupo serão definidas por seus coordenadores em acordo com os
discentes participantes.
6. Os(as) pesquisadores(as) deverão realizar os cursos Norma da ABNT e Acesso à Plataforma
Capes, promovidos pela Biblioteca Pe. Alberto Antoniazzi (Biblioteca da PUC Minas/COREU).
7. Os(as) pesquisadores(as) do NAP estão obrigados a participar do Ciclo de Pesquisa, Extensão e
Inovação da FMD/COREU na data divulgada no calendário do curso de direito da unidade.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. A vinculação do(a) candidato(a) selecionado(a) ao NAP somente será formalizada após a
assinatura do Termo de Compromisso de Pesquisador(a).
2. Cada pesquisador(a) deverá produzir um artigo científico sob a orientação do(a) professor(a)
supervisor(a) do grupo de pesquisa a que estiver vinculado(a).
3. Os melhores artigos serão: (i) encaminhados à Revista VirtuaJus para avaliação e, caso sejam
aprovados por seu Conselho Editorial, publicação; (ii) considerados para integrar obra coletiva
organizada pelo NAP preferencialmente no 1º semestre de 2023.
Belo Horizonte, 25 de abril de 2022.

Acadêmica Bárbara Thaís Pinheiro Silva
Presidente
Núcleo Acadêmico de Pesquisa

Professora Marinella Machado Araújo
Coordenadora de Pesquisa
FMD/COREU
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ANEXO 1
GRUPOS DE ESTUDOS/PESQUISA NAP 2022
GRUPO 1: LÓGICA DIREITO & INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Descrição: A proposta deste grupo de estudos é desenvolver e aprofundar os debates em lógica aplicada à modelagem e
formalização do raciocínio jurídico. Com a crescente expansão da disciplina Lógica Jurídica, especialmente em razão dos
estudos em Inteligência Artificial e Direito, a investigação das condições de validade do raciocínio jurídico adquiriu um
papel central para aprimorar e racionalizar o Direito.
Vocação: O escopo do grupo é desenvolver habilidades que permitam aos seus participantes laborarem pesquisa sobre
o objeto de estudo do grupo.
Professores Responsáveis: Anne Shirley de Oliveira R. Martins & Alberico Alves da Silva Filho
Periodicidade dos encontros: O grupo de estudos irá se reunir aos sábados, das 10:00 às 11:00.
Vagas: 01

GRUPO 2: OBERVATÓRIO DA JUSTIÇA TRIBUTÁRIA
Descrição: Grupo de pesquisa, debates e publicações com enfoque na jurisprudência do STF em matéria tributária,
notadamente nos anos de 2021 e 2022. Busca-se o aprimoramento da capacidade de compreensão da disciplina, da
capacidade de pesquisa e da oratória. Pretende-se atualização constante das decisões e pauta de julgamentos do STF em
matéria tributária. Além da atualização constante, adicionalmente, a expectativa é de se fazer análise crítica das referidas
decisões, sobretudo nas hipóteses de configuração de overruling.
Vocação: O Grupo será voltado aos alunos interessados na prática/advocacia tributária, na preparação para concursos
públicos e/ou na carreira acadêmica, que tenham comprometimento, dedicação e disponibilidade para os encontros
agendados.
Professor Responsável: João Paulo Fanucchi de Almeida Melo
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Periodicidade das reuniões: Encontros presenciais mensais, na primeira sexta-feira do mês, às 17:00, na PUC Coração
Eucarístico; criação de grupo de mensagens para troca de informações com maior frequência. Não sendo possível o
encontro presencial, será adotado o modelo síncrono, por meio da plataforma TEAMS.
Vagas: 03

GRUPO 3: OLIMPÍADAS DE DIREITO CIVIL
Descrição: Ultimamente, várias competições têm sido realizadas entre os estudantes de Direito. Dentre essas, destacase a Olimpíada do Conhecimento Jurídico, há mais de uma década organizada pela Academia Brasileira de Direito Civil –
ABDC. A PUC Minas já participou de algumas edições da Olimpíada do Conhecimento Jurídico, tendo obtido bons
resultados. E é justamente com o intuito de aperfeiçoar os estudantes, direcionar os seus estudos e sedimentar a
participação da Faculdade Mineira de Direito que foi pensado o presente Grupo de Estudos. Aproveitando a experiência
dos estudantes que participaram das provas anteriores, o grupo de estudos irá selecionar os interessados de acordo com
suas aptidões e nível de conhecimento, auxiliando-os na organização de seus estudos e na preparação para as provas. A
Olimpíada do Conhecimento Jurídico compreende o direito privado, mais especialmente o direito civil, e você pode ter
mais informações acessando o link https://www.abdireitocivil.com.br/ix-olimpiada-do-conhecimento-juridico-abdc2022/ .
Vocação: O grupo de estudos é destinado àqueles estudantes que tem a intenção de participar de uma competição de
caráter nacional, colocando seus conhecimentos à prova juntamente com alunos das mais renomadas e prestigiadas
faculdades de direito nacionais.
Professores Responsáveis: Rodolpho Barreto Sampaio Júnior & Daniela Bernucci Paulino
Periodicidade dos encontros: O grupo de estudos irá se reunir a cada 15 (quinze) dias, às quintas-feiras, das 17:00 às
18:00. Os encontros serão on-line pela plataforma TEAMS, com o objetivo de permitir a participação dos alunos dos vários
campi.
Vagas: 03

GRUPO 4: PESSOA JURÍDICA EM CRISE
Descrição O grupo terá, como marco teórico, a obra “A dupla crise da personalidade jurídica” do autor José Lamartine
Correa de Oliveira. O objetivo da pesquisa é identificar as possíveis crises que assolam a pessoa jurídica na
contemporaneidade por meio de um olhar crítico sobre a teoria da realidade técnica da personalidade jurídica. Para
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viabilizar essa análise, a pesquisa será sedimentada da seguinte forma: 1) Verificação dos tipos de pessoas jurídicas
adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, sua implementação; 2) A aplicação da personalidade jurídica no direito
privado e no direito do terceiro setor; 3) As recentes alterações legislativas, a exclusão e a confirmação de novos tipos de
entes coletivos; 4) o tratamento jurisprudencial; 5) A crise.
Vocação: A principal meta do grupo é fomentar a investigação e a produção acadêmica sobre a temática e proporcionar
um olhar sensível e técnico para as questões que envolvem a advocacia especializada nos diversos tipos de formalização
e constituição da pessoa jurídica, principalmente aquelas sem finalidade lucrativa.
Professores Responsáveis: Leônidas Meireles Mansur Muniz de Oliveira
Periodicidade dos encontros: As reuniões do grupo serão realizadas presencialmente às quartas-feiras, às 18:30.
Vagas: 03

GRUPO 5: CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL
Descrição: O grupo visa investigar o que se quer dizer com “constitucionalização do direito internacional” e como o
projeto de um direito internacional objetivo pode receber contribuições do direito constitucional. Analisaremos a
possibilidade da utilização de conceitos de constituição e do constitucionalismo, formulados ao longo da história, no
direito internacional.
Vocação: O grupo visa desenvolver habilidades permitam aos alunos elaborarem projetos de pesquisa em nível de pósgraduação.
Professor Responsável: Mário Lúcio Quintão Soares
Periodicidade das reuniões: O grupo de estudos irá se reunir às quintas-feiras, das 15:00 às 16:00.
Vagas: 03

GRUPO 6: MOBILIDADE GLOBAL & TRIBUTAÇÃO
Descrição: 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
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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.
Vocação: O grupo visa aprimorar o desenvolvimento de pesquisa, bem como preparar os discentes para o universo da
consultoria em matéria tributária.
Professora Responsável: Pilar de Souza Paula Coutinho Elói
Periodicidade dos encontros: O grupo de estudos irá se reunir às segundas-feiras, das 08:00 às 09:00. Os encontros serão
on-line pela plataforma TEAMS, com o objetivo de permitir a participação dos alunos dos vários campi.
Vagas: 03

GRUPO 7: GOVERNANÇA GLOBAL
Descrição: O grupo tem por escopo o estudo da governança global a partir das Organizações Internacionais,
especificamente as OIG’s as ONG’s.
Vocação: O grupo objetiva compreender as organizações internacionais de caráter jurisdicional, visando as simulações
acadêmicas desses tribunais (moot courts).
Professora Responsável: Maria de Lourdes Monteiro Albertini
Periodicidade dos encontros: O grupo de estudos irá se reunir às quartas-feiras, das 14:00 às 15:00.
Vagas: 02

GRUPO 8: FEDERALISMO & FEDERAÇÃO
Descrição: O grupo busca estudar os fundamentos teóricos do Direito Constitucional, considerando os processos de
tomada de decisão, explorando os discursos de legitimidade democrática e o próprio constitucionalismo no atual
contexto das sociedades pluralistas. Ademais, busca compreender o complexo fenômeno do constitucionalismo,
sobretudo do federalismo e os seus reflexos na sociedade brasileira.
Vocação: O grupo visa desenvolver habilidades permitam aos alunos elaborarem projetos de pesquisa no seu percurso
acadêmico.
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Professora Responsável: Wilba Lúcia Maria Bernardes
Periodicidade dos encontros: O grupo de estudos irá se reunir às quintas-feiras, das 17:00 às 18:00.
Vagas: sem vagas

OBSERVAÇÃO: Os dias e horários das reuniões poderão ser alterados, a critério do(a)
professor(a) supervisor(a) e considerando a disponibilidade dos(as) pesquisadores(as),
para melhor viabilizar o funcionamento do grupo.
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ANEXO 2
FICHA DE INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
NOME COMPLETO:
MATRÍCULA:
PERÍODO:
UNIDADE/FMD:
E-MAIL:
TELEFONE DE CONTATO:
DEMAIS INFORMAÇÕES
GRUPO NAP DE INTERESSE:
Link para o currículo LATTES:
ASPECTOS DE DESTAQUE DE SUA VIDA ACADÊMICA (MÁXIMO 03):

1.

2.

3.
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