EDITAL N° 010, de 11 de março de 2016

EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES E EGRESSOS PARA O GRUPO
DE PESQUISA E ESTUDOS: TEMAS CONTEMPORÂNEOS EM DIREITO
INTERNACIONAL DO NÚCLEO DE ESTUDOS DE DIREITO
INTERNACIONAL - NEDI DA FACULDADE DE DIREITO DE SANTA
MARIA

O Diretor Geral da Faculdade de Direito de Santa Maria (FADISMA), Professor Eduardo de
Assis Brasil Rocha, por meio da Coordenação do Núcleo de Estudos de Direito
Internacional (NEDI) da Instituição, torna pública a abertura do prazo para INSCRIÇÃO
de candidatos ao GRUPO DE PESQUISA E ESTUDOS: TEMAS CONTEMPORÂNEOS EM
DIREITO INTERNACIONAL do referido Núcleo para o ano de 2016, 1º e 2º semestres.

1. Considerações Iniciais
O mundo contemporâneo exige uma postura de sociedade global, de um ser cidadão
global. A globalização é a força motora desta transformação e inegável é a necessidade
de estar atualizado e inserido nestas possibilidades profissionais, sociais e acadêmicas,
sabendo que não estamos exilados e que as ocorrências mundiais afetam diretamente
nossa forma de viver. Diante disso, se tornam imprescindíveis os estudos e as pesquisas
em torno desse movimento internacional.
A conexão destes estudos é ampla e se dá para todas as disciplinas e atividades dos
cursos da FADISMA. Para tanto, basta imaginarmos que as situações abarcadas pelos
estudos diários por nossos alunos e professores não uma circunstância isolada do mundo,
muito antes pelo contrário, são cenários que se mostram e se interpenetram, frequente e
diariamente, local e internacionalmente.
A Pesquisa
A pesquisa é um dos alicerces da Educação Superior e os estudos dela provenientes
reforçam a evolução das instituições e seus discentes e docentes. O GRUPO DE
PESQUISA E ESTUDOS: TEMAS CONTEMPORÂNEOS EM DIREITO INTERNACIONAL terá o
seu mote na produção Acadêmica desses estudos e pesquisas, bem como a interação
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entre Discentes, Egressos e Docentes. Este Grupo elevará a produção de conteúdo
acadêmico da nossa Instituição. Os participantes serão direcionados para o levantamento
de dados, estudos, leituras, pesquisas e situações internacionais, focados no Direito dos
povos, nos direitos humanos e na produção de reflexões e consciência crítica sobre leis,
ações, notícias, atividades e demais situações que envolvam o tema internacional,
constituídas no cenário local e internacional. Em resumo, pretende-se revisar os marcos
teóricos fundadores do Direito Internacional e com isso embasar os estudos e pesquisas
das ocorrências dos fatos internacionais e que operam no nosso cotidiano.

2.

Principais objetivos

O objetivo geral do Grupo é o de motivar/estimular os estudos e pesquisas nas áreas
internacionais elevando as pesquisas da FADISMA.
Como objetivos específicos surgem:








Analisar legislações internacionais;
Estudar autores e temas internacionais;
Aplicar/conectar os estudos dos temas nas situações cotidianas;
Produzir textos e artigos dos assuntos estudados/pesquisados;
Divulgar as pesquisas nos veículos de comunicação da FADISMA;
Estimular novas produções e publicações da comunidade acadêmica da FADISMA
no foco do Grupo;
Dar visibilidade aos estudos e pesquisas através das publicações de trabalhos e
artigos científicos.

3. Do Período para inscrições
De 14 a 22 de março de 2016, na Secretaria Geral, mediante preenchimento da ficha de
inscrição, conforme anexo 01.

4. Das Vagas
Ao total, serão ofertadas 12 vagas, conforme abaixo:


10 vagas para discentes, sendo 8 delas destinadas aos acadêmicos do Curso de
Direito e 02 aos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis.



02 vagas são destinadas aos egressos da FADISMA.

5. Dos requisitos
Os alunos deverão estar regularmente matriculados na FADISMA, independente de
semestre que esteja cursando.
1ª fase: A seleção dos alunos e egressos se dará como primeiro critério pela
disponibilidade de horários nos dias dos encontros previstos (quintas-feiras às 17 horas).
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2ª fase: entrevista com os inscritos, assinatura do termo de responsabilidade e
honestidade intelectual acadêmica e a entrega de uma carta motivacional para participar
do Grupo.

6. Das obrigações


Para discentes e egressos selecionados, dispor de uma (02) horas voluntárias
quinzenais, não remunerada, para atividade presencial, no período de fim de
tarde (quintas-feiras) para a participação no grupo de estudos;



Para discentes e egressos, comprometer-se, enquanto da permanência no grupo,
com a realização das atividades propostas, tanto presencial como a distância (via
internet) que caracterizarão, ao menos, cerca de mais uma (01) hora semanal e
sempre, que pré-agendado, participar de atividades a serem planejadas sem
grupo que incluirão participação em debates, oficinas, reuniões, visitas, agendas
de relacionamento etc.

7. Das atividades e benefícios


As atividades, de caráter não remunerado e voluntário, terão início no final de
março de 2016 e término previsto para novembro do corrente ano, podendo ser
postergado conforme cronograma de atividades.



Os alunos e egressos da FADISMA selecionados e que participarem de todas as
atividades e estudos do Programa serão certificados com 100h de Atividade
Complementar de Graduação.
o

Todos os selecionados deverão ter, obrigatoriamente, 75% de presença
nas atividades presenciais e online para que possam receber a certificação.
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8. Seleção
Comissão de Seleção - A Comissão de Seleção será composta pelo Coordenador do
Núcleo de Estudos de Direito Internacional – NEDI e por professor/colaborador convidado
da FADISMA.
Primeira Fase: Inscrição - Nesta fase o interessado deverá preencher a ficha de
inscrição na Secretaria assinalando sua disponibilidade para os encontros presenciais.
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Segunda Fase - Nesta etapa, a comissão de seleção entrevistará todos os candidatos,
onde serão questionados e/ou avaliados acerca dos quesitos motivação, perfil, currículo e
tempo disponível.


Os candidatos (discentes e egressos) devidamente inscritos deverão buscar no
site da instituição ou secretaria seu horário de entrevista. A listagem de horários
será disponibilizada nos meios oficiais de comunicação da Faculdade.



As entrevistas serão distribuídas, por ordem alfabética, no dia 25 de
março/2016. Serão realizadas no período da tarde, na sala 202, entre 14h e
18h30min.



O candidato que não comparecer à entrevista será desclassificado.



No momento da entrevista o candidato deverá entregar a carta de motivação para
participar

do

Grupo

de

Estudos,

bem

como

assinar

o

Termo de Responsabilidade e Honestidade Intelectual Acadêmica.

9. Da divulgação e resultado
A listagem definitiva dos selecionados será publicada no dia 28 de março/2016.
Estará disponível no mural da Secretaria e no site institucional.
O primeiro encontro do Grupo ocorrerá dia 31 de março de 2016 às 17 horas para as
primeiras orientações e agendamento do cronograma inicial.

13. Casos omissos
Casos omissos serão avaliados e resolvidos pela Coordenação do Núcleo de Estudos de
Direito Internacional, constituindo-se o Colegiado das Graduações em instância de
recurso.
Santa Maria, RS, 11 de março de 2016.

Diretor Geral da FADISMA
Prof. Eduardo de Assis Brasil Rocha

Coordenador do Núcleo de Estudos de Direito Internacional
Prof. Fábio Rijo Duarte
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ANEXO – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
GRUPO DE PESQUISA E ESTUDOS: TEMAS
CONTEMPORÂNEOS EM DIREITO INTERNACIONAL
NEDI/2016

Nome Completo:
Semestre e Turno de Estudo:
Telefone:
E-mail:
Concordo com os termos do Edital 010/2016 e confirmo minha inscrição no
GRUPO DE PESQUISA E ESTUDOS: TEMAS CONTEMPORÂNEOS EM DIREITO
INTERNACIONAL do NEDI/FADISMA.
Data: _____ / _____ / 2016

Assinatura:
__________________________________
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