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1. Apresentação:  

O grupo de pesquisas em Direito Civil da Faculdade Mineira de Direito, Unidade 
Praça da Liberdade, foi criado em julho de fevereiro de 2018, com o objeEvo de 
incenEvar a pesquisa e o estudo críEco na área de Direito Civil, possibilitando 
uma maior aproximação dos estudantes com os temas relacionados a esta área 
do conhecimento, despertando o interesse e criando uma idenEdade 
insEtucional com o Direito Civil. O Grupo de Pesquisas em Direito Civil possui 2 
(duas) linhas de pesquisas, reconhecidos insEtucionalmente, 1) Estudos em 
Direito Civil CríEco e 2) Estudos em Direito de Família e Direito das Sucessões. 

1.1 Linha de pesquisa em Direito Civil CríNco. O estudo nessa linha de 
pesquisas se concentrará nas seguintes temáNcas do Direito Civil. 

1.1.1 Teoria Geral dos Contratos 

1.1.2 Responsabilidade Civil  

1.1.3 Direitos Reais 

1.1.4 Direitos das Sucessões 

Obs.: neste período, não serão abertas inscrições para a linha de pesquisa 
Família e Sucessões. 

2. ObjeNvo geral do grupo de pesquisa:  

O presente edital tem por objeEvo realizar a seleção de estudantes dos cursos 
de graduação da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, Unidade Praça 
da Liberdade, interessados em parEcipar do grupo de estudos em Direito Civil. 

3. ObjeNvos específicos do grupo de pesquisa: 

1. Direito Civil CríNco: 
a. Levantar arEgos e jurisprudências acerca dos insEtutos 

pesquisados; 
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b. Promover a interação entre os membros do grupo e profissionais 
atuantes no Direito Civil; 

c. Realizar debates e análises de casos concretos de Direito Civil nas 
linhas constantes do edital; 

d. Redigir textos profissionais e acadêmicos sobre temas relacionados 
ao Direito Civil CríEco, especialmente quanto ao tema que será 
objeto do arEgo do aluno. 

2. Condução dos encontros: os encontros serão conduzidos por 01 (um) dos 
líderes e por 02 (dois) discentes que comprovarem apEdão para o 
exercício da função, tendo manifestado esse interesse no ato da 
inscrição. 
2.1. Estes discentes mentores serão responsáveis pelo controle de 

frequência dos discentes e elaboração da ata do dia da reunião. 

4. Período de Inscrição:  a parEr do dia 02 de fevereiro de 2020  até às 23:59 do 
dia 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira, mediante envio da documentação 
solicitada, a seguir, para o e-mail direitocivilcriEco@gmail.com, aos cuidados dos 
professores Ricardo Chadi e Cláudia Fialho, os alunos poderão se inscrever para 
parEciparem do processo de seleção na Linha de Pesquisa Direito Civil CríEco.  

4.1 No ato da inscrição, o candidato deverá informar no corpo da mensagem: 

a) Nome completo, número de matrícula, telefone de contato via WhatsApp 
e e-mail; 

b) Unidade da PUC Minas, curso e período em que está matriculado; 
c) Histórico Escolar 
d) JusEficaEva do interesse em parEcipar do grupo e suas invesEgações, 

com expressa indicação da linha que deseja integrar (duas laudas, no 
máximo), além de informar se deseja atuar na condução dos trabalhos 
junto com os líderes. 

e) Link para acesso ao Currículo Lahes (hhp://lahes.cnpq.br/) para posterior 
inclusão no Diretório do CNPq. 

f) Mini currículo vitae (máximo uma lauda), informando suas principais 
aEvidades acadêmicas: monitoria, pesquisa, extensão, publicações, 
destaque acadêmico, extracurriculares, proficiência em línguas e 

mailto:direitocivilcritico@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/


GRUPO DE ESTUDOS EM DIREITO CIVIL 
Faculdade Mineira de Direito 

PUC Minas 

Unidade Praça da Liberdade 

profissionais, tudo sempre com as devidas comprovações, devidamente 
digitalizadas e salvas em PDF. 

5. Ciência do (a) discente: O(A) discente que se inscrever como interessado em 
parEcipar do Grupo de Estudos deverá ter disponibilidade para parEcipar de 
reuniões on line, quinzenais, especialmente no período da tarde, com duração 
de aproximadamente 1 (uma) hora, através da plataforma Teams, em dias e 
horários a serem definidos e informados aos (às) discentes pelos líderes. 
Eventualmente, poderão ocorrer reuniões semanais, entre os alunos, para 
discussão de temáEcas de estudos. 

6. CerNficado de parNcipação: a parEcipação do aluno será converEda em horas 
de AEvidades Complementares, segundo os critérios estabelecidos pela PUC 
Minas. De qualquer forma, somente fará jus ao cerEficado de parEcipação 
aquele que esEver presente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos 
encontros do semestre, bem como produzirem um arEgo cienkfico, aprovado 
por um orientador, que pode ser escolhido entre os professores de Direito Civil 
da PUC Minas Praça da Liberdade, cujo tema guarde perEnência com as linhas 
de pesquisa deste grupo. Os arEgos cienkficos deverão ser produzidos até 31 de 
janeiro de 2021 e deverão ser enviados para o e-mail constante do “item 1., 
inEtulado Período de inscrição”. 

7. Processo seleNvo: 

7.1. CaracterísNcas dos candidatos: 

a) Comprovado interesse no estudo das linhas de pesquisa do Grupo, conforme 
o caso; 

b) EfeEva disponibilidade de dedicação e parEcipação nas reuniões de estudos; 
c) Facilidade e comprovada capacidade para redação de textos jurídicos e 
parEcipação em discussões orais; 

d) ApEdão para conduzir as reuniões junto com os líderes 

7.2 Seleção dos candidatos: Concluídas as inscrições será efetuada análise dos 
documentos apresentados e, ato conknuo, serão selecionados os discentes para 
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integrarem as linhas de pesquisa que estão com inscrições abertas para o Grupo 
de Estudos em Direito Civil CríNco. Não estão abertas inscrições para a Linha 
de Pesquisa Família e Sucessões. 

7.2.1 Seleção dos candidatos: a seleção dos candidatos será realizada com base 
na documentação apresentada no item 4.1, podendo os candidatos serem 
convocados para uma entrevista através do e-mail informado para parEciparem 
de uma entrevista para o processo seleEvo, em caso e empates. 

8- Dos alunos selecionados no segundo semestre de 2020: 
Os alunos selecionados no úlEmo edital, cuja divulgação ocorreu no segundo 
semestre de 2020, estão dispensados de se inscreverem nesse edital, 
considerando que os trabalhos somente se iniciarão nesse semestre. 

9.Casos omissos: Os casos omissos serão resolvidos pelos Líderes do Grupo. 

Belo Horizonte, MG, 01 de fevereiro de 2020. 

Prof. Dr. Ricardo Chadi 
Líder do Grupo  

Profa. Dra. Cláudia Fialho 
Líder do Grupo 

Prof.ª Leda Lúcia Soares 
Coordenadora de Pesquisa do Curso de Direito


