
  

CHAMADA DE PROJETOS DE PESQUISA – CURSO DE DIREITO 

FACULDADES JOÃO PAULO II 

EDITAL n. 3/2015 

 

 A Coordenação de Pesquisa do Curso de Direito das Faculdades João Paulo 

II, no uso de suas atribuições, torna pública a chamada de projetos de pesquisa para 

a seleção de grupos de estudo: 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 Considerando a missão e os valores das Faculdades João Paulo II, a instituição 
propõe o presente edital com a finalidade de concretizar seus objetivos acadêmicos 
institucionais. Primar pela excelência acadêmica é fomentar e incentiva a pesquisa, 
por essa razão as Faculdades João Paulo II divulgam a chamada de projetos de 
pesquisa para a seleção de duas propostas que serão autorizadas para a constituição 
de grupos de estudos para o ano de 2015. Os projetos deverão seguir as disposições 
do presente edital. 
 

2 DO PRAZO 

Os projetos deverão ser submetidos até o dia 22 de abril de 2015, para o 
endereço eletrônico: dlippstein@gmail.com, com o assunto: Submissão Projeto de 
Pesquisa Edital n. 3/2015. 
 

3 DO PROJETO 

 O projeto deverá seguir as normas da ABNT, bem como o seguinte roteiro: 

capa; coordenação do grupo de estudos (com currículo lattes anexado); docentes 

envolvidos (currículo lattes); resumo/apresentação; descrição das atividades; 

justificativa; aderência temática as linhas de pesquisa da instituição; objetivos gerais; 

objetivos específicos; metodologia; referencial teórico; cronograma de atividades (os 

encontros serão limitados à 1 hora semanal); público alvo; perspectivas de publicação 

e participação em eventos; e referências.  

 

4 DA ADERÊNCIA TEMÁTICA 

 O eixo norteador da instituição orienta-se pelo tema Direitos Humanos e Ética, 

sendo que as linhas de pesquisa subdividem-se em: a. Constitucionalismo e garantias; 

b. Meio ambiente, inovação e sustentabilidade e c. Direito e Inclusão Social. 

 

 

 



  
 

5 DA ANÁLISE DOS PROJETOS  

 Os projetos de pesquisa serão analisados pela coordenação de pesquisa do 
curso de Direito e pela Direção Acadêmica das Faculdades João Paulo II, sendo 
avaliados: 1. Estrutura do projeto conforme as normas do edital; 2. Relevância 
temática e aderência às linhas de pesquisa; 3. Envolvimento docente e discente; 4. 
Proposta de execução do projeto; e 5. Potencial de publicação das pesquisas.  

Cada item terá o peso de 2,0 pontos, totalizando 10,0. Os projetos submetidos 
serão classificados de acordo com as notas obtidas da soma dos itens avaliados.   
 

6 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Os projetos aprovados serão divulgados no dia 27 de abril de 2015 no sítio 
eletrônico das Faculdades João Paulo II. Do resultado não caberá recurso.  
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