
Grupo de Pesquisa sobre FUNDAMENTOS PARA UMA NOVA TEORIA DO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
  

Art. 1º. A Líder do Grupo de Pesquisa sobre Fundamentos para uma nova teoria do 

Direito Administrativo, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas Jurídicas da 

FDUFBA (CEPEJ), faz saber que se encontram abertas as inscrições para seleção de 

pesquisadores graduandos, de acordo com as regras deste edital. 

Art. 2º. As inscrições para o grupo de pesquisa devem estar vinculadas a subprojetos a 

serem desenvolvido no biênio 2012/2013, nas linhas de pesquisa sobre: 1) Eficiência 

administrativa; 2) Políticas públicas e o direito administrativo; 3) Soluções alternativas 

para o contencioso administrativo. 

Art. 3º. Os objetivos do grupo de pesquisa são: 

I – desenvolver atividades de pesquisa em convênio com entidades públicas; 

II – elaboração e publicação de artigos científico-acadêmicos; 

III – realização de debates e seminários. 

  

Art. 4º. As reuniões serão realizadas em sala disponível na Faculdade de Direito da 

UFBA e ocorrerão, quinzenalmente, às terças-feiras, segundo calendário a ser divulgado 

na primeira reunião, no horário das 18:30h às 20:30h. 

Parágrafo Único: a depender da necessidade dos pesquisadores selecionados, as 

reuniões poderão ser intercaladas entre dias de terças-feiras (no turno noturno) e 

sábados (no turno matutino). 

  

Art. 5º. O grupo de pesquisa admitirá até 10 (dez) pesquisadores graduandos, 

regularmente matriculados na UFBA e que já deverão ter cursado, ou estar cursando, a 

disciplina Direito Administrativo II. 

§1°. Este número poderá ser excedido a critério da Coordenadora/Líder do grupo, 

hipótese que será devidamente informada através dos murais do CEPEJ. 

§2°. Será criada uma lista de espera, com validade aproximada de três meses, para que 

aqueles que não forem selecionados dentre os dez primeiros colocados tenham a 

oportunidade de ingressar no grupo, caso haja uma evasão de membros neste período. 

§3º. Graduandos que não tenham cursado, ou não estejam matriculados na disciplina 

Direito Administrativo II, poderão participar da seleção desde que declarem a 

participação em estágio regular oficial na área da disciplina.  

 

Art. 6°. O aluno selecionado dentre os dez primeiros colocados no processo avaliativo 

que tiver três ausências consecutivas, ou cinco intercaladas, computadas nas reuniões do 

grupo de pesquisa, nos três primeiros meses de atividade deste, será automaticamente 

excluído para dar oportunidade a outro candidato interessado que esteja no topo da lista 

de espera. 

  

Art. 7º. Para inscrever-se na seleção do grupo de pesquisa, o interessado deverá dirigir 

correspondência por meio eletrônico para o e-mail fundamentosdireitoadm@gmail.com, 

no período de 01 de agosto a 01 de setembro de 2012, onde deverá declarar: 

I – possuir currículo Lattes atualizado (através do preenchimento no sítio www.cnpq.br 

– Plataforma Lattes); 

II – o compromisso de apresentar ao final da pesquisa um artigo sobre matéria vinculada 

à linha de pesquisa; 

http://www.cnpq.br/


III – ter interesse em realizar monografia de final de curso em uma das linhas de 

pesquisa do grupo de pesquisa (se for o caso, informar em qual das linhas de pesquisa 

do grupo há interesse); 

IV – as línguas estrangeiras em que consegue realizar leituras (se for o caso); 

V – ter cursado, ou estar cursando, a disciplina Direito Administrativo II, ou de ter 

estagiado, ou estar estagiando, na área da disciplina (informar detalhes sobre o estágio); 

VI – proposta de trabalho onde conste: 

1. nome do candidato; 

2. endereço eletrônico do currículo Lattes atualizado; 

3. endereço residencial; 

4. identidade; 

5. CPF; 

6. data de nascimento; 

7. número de matrícula; 

8. telefones residencial e celular; 

9. endereço eletrônico (e-mail); 

10. experiências de estágio na área de direito público (se for o caso); 

11. a linha de pesquisa do grupo em que pretende desenvolver pesquisa; 

12. justificativa (por que o candidato deseja participar do grupo de pesquisa? – máximo de 

100 palavras); 

13. objetivos (para que o candidato pretende participar do grupo de pesquisa? – máximo de 

100 palavras). 

Art. 8º. O processo seletivo culminará com a realização de uma análise da justificativa, 

do objetivo, do currículo Lattes, da experiência prática na área de direito público 

(estágios), do interesse em realizar monografia nas linhas de pesquisa do grupo de 

pesquisa e das línguas estrangeiras em que o discente realiza leituras. 

  

Art. 9º.  O resultado da seleção será afixado nos murais do CEPEJ, bem como será 

divulgado por meio eletrônico (e-mail) a cada candidato selecionado. 

  

Art. 10. As reuniões do grupo de pesquisa terão início no segundo semestre de 2012 

(2012.02). 

  

Art. 11. O aproveitamento dos membros do grupo será avaliado de acordo com os 

critérios adotados pela Líder/Coordenadora, a serem informados oportunamente, desde 

que os integrantes tenham obtido frequência mínima equivalente a 75% (setenta e cinco 

por cento) das reuniões e demais atividades. 

  

Art. 12. Os trabalhos desenvolvidos pelos integrantes do grupo de pesquisa serão 

contabilizados como atividades complementares para efeito de integração curricular, 

sendo necessária homologação pelas coordenações da pós-graduação e da graduação. 

 

Salvador, 23 de agosto de 2012. 
  

  

    _____________________________                                               _________________________________  

        Prof.ª Kaline Ferreira Davi                                                Gabriel Ferreira da Fonseca 

       Líder do grupo de pesquisa                                                     Presidente do CEPEJ 

 


