Núcleo de Pesquisa sobre Crimes Patrimoniais em
Goiânia - NUPESCRIMP

EDITAL n. 2/2018 – SELEÇÃO DE PESQUISADORES DISCENTES
A Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Cambury, juntamente com o Núcleo de
Pesquisa sobre Crimes Patrimoniais em Goiânia – NUPESCRIMP, tornam pública a abertura de
vagas para acadêmicos interessados em realizar pesquisa (não remunerada) na área de Direito
com ênfase em Direito Constitucional, Penal, Sociologia Jurídica e Filosofia do Direito.
I.

DO OBJETIVO
Este projeto visa estimular os alunos pesquisadores da Faculdade Cambury a pensar

epistemologicamente o Direito na construção de uma visão crítica dos múltiplos fatores que
direta e indiretamente contribuem para o aumento ou não do índice de crimes patrimoniais
(latrocínios, roubos, furtos, receptação, estelionatos etc.) nesse espaço de conflitos, ou seja, na
cidade de Goiânia.
II.

DA METODOLOGIA DO NÚCLEO DE PESQUISA
O Núcleo de pesquisa partirá de uma construção de referenciais teóricos sobre o tema do

crime patrimonial, desenvolvida através de pesquisa bibliográfica, leis, decretos, jurisprudência
(Súmulas, Acórdãos e Sentenças e autos Processuais etc.), realização de debates sobre essa
temática através de espaços coletivos a serem promovidos por meio do Núcleo de Pesquisa.
III.

NÚMERO DE VAGAS
Serão ofertadas 15 (quinze) vagas para os acadêmicos da graduação do curso de Direito.

III. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Faculdade de Direito da CamburyGoiânia.
b) Ter disponibilidade para participar de reuniões previamente agendadas pelo professor
Adegmar Ferreira. Referidas reuniões ocorrerão pelo menos duas vezes ao mês, com horários
previamente agendados aos alunos aprovados, por pelo menos um ano.
c) Ter interesse e afinidade com a pesquisa e produção acadêmica.
d) Possuir currículo Lattes cadastrado na base de dados do CNPq.
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e) Possuir bom domínio da língua portuguesa.
IV.

INSCRIÇÕES:
Os (as) interessados (as) devem protocolizar na Escola de Direito através do NPJ no

período de 10 de julho a 31 de agosto de 2018, a ficha de inscrição acompanhada de cópia
impressa do Currículo Lattes atualizado e comprovante de histórico acadêmico da graduação.
V. DA SELEÇÃO
A seleção será composta de duas etapas. Na primeira etapa serão avaliados a ficha de
inscrição e os documentos que a acompanham. A segunda etapa refere-se a entrevista,
previamente agendada com os candidatos pré- selecionados. Cada etapa compõe 50%
(cinquenta) por cento da nota, para fins de classificação.
VI.

DO RESULTADO
O resultado da seleção será divulgado nos canais de comunicação da Faculdade Cambury

e no mural do NPJ, a partir de 12 de setembro de 2018.

Goiânia, 04 de julho de 2018.
Professor Dr. Alecssandro Regal Dutra
Coordenador do NUPESCRIMP

Rejane Michele Silva Souza
Chefe de Escola

Professora Esp. Sara Cristina Rocha dos Santos
Coordenadora de TCC
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