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1. Período de Inscrição: De 02 a 18 de fevereiro de 2021, através do e-mail 

andrecleal28@gmail.com, identificando-se no assunto como “Inscrição para 

Grupo de Pesquisa", expondo no corpo da mensagem os motivos de interesse em 

participar do grupo, anexando o histórico escolar, conforme Item 5 deste Edital.  

2. Ciência do(a) discente: O(A) discente que se inscrever como interessado em 

participar do Grupo de Estudos deverá ter disponibilidade para reuniões 

presenciais ou remotas, conforme diretrizes de funcionamento institucional, 

quinzenais, especialmente no período da tarde, com duração de 1 (uma) hora, em 

dias, horários e sala, mediante plataforma virtual enquanto perdurar o regime 

contingenciado de ensino, a serem definidos e informados aos (às) discentes pelo 

líder do Grupo.  

3. Requisitos para a inscrição: Podem se inscrever os discentes do curso de direito 

da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Campus Praça da 

Liberdade, que estejam cursando ou tenham cursado a disciplina Teoria Geral do 

Processo à data da inscrição.Certificado de participação: O certificado de 

participação somente será expedido para os (as) discentes que comparecerem a, 

no mínimo, 90% das reuniões do Grupo.  

4. Linhas de pesquisa do Grupo: 

4.1 A dogmática processual tradicional e seus pressupostos; 

4.2  A teoria popperiana do conhecimento e suas influências na teoria 

neoinstitucionalista do processo; 
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4.3 A teoria neoinstitucionalista do processo e a democraticidade jurídica. 

5. Inscrição: No ato da inscrição o(a) discente deverá anexar ao formulário próprio os 

seguintes documentos: 

a) Histórico Escolar; 

b) Pequena (um ou dois breves parágrafos) exposição de motivos explicitando as 

razões do interesse acadêmico em participar do grupo e suas investigações. 

6. Seleção: Concluídas as inscrições será efetuada análise dos documentos 

apresentados e, ato contínuo, serão selecionados, no máximo, 12 (doze) discentes da 

Graduação, do Curso de Direito PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade. 

6.1. Critério de Seleção: Será utilizado, como critério principal de seleção, a média 

global das notas dos(as) discentes inscritos, bem como análise das cartas de intenção, 

sendo que serão, portanto, selecionados os que obtiveram as maiores médias globais.  

6.2. Empate: Havendo empate será utilizado como critério o do(a) discente mais 

antigo(a) no curso de direito e, persistindo, o do(a) discente mais velho em idade. 

6.3 A necessidade de comprometimento do(a) discente e os casos de exclusão:  

O(A) discente selecionado(a) deverá firmar termo de compromisso de 

comparecimento e cumprimento das atividades desenvolvidas pelo grupo, o 

descumprimento das cláusulas previstas nesse termo levará à automática exclusão 

do(a) discente e a convocação do(a) discente que tenha ficado em lista de espera 

conforme a ordem de classificação. 

7- Casos omissos: Os casos omissos serão resolvidos pelas Líderes do Grupo. 
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Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2021. 

Prof. Dr. André Cordeiro Leal 

Líder do Grupo  

Profa. Ms. Leda Lúcia Soares 

Coordenadora de Pesquisa do Curso de Direito


