EDITAL DE SELEÇÃO

GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA
Tutela dos Direitos Fundamentais nas Relações Privadas
Prof. Dra. Renata Cristina Othon Lacerda de Andrade

Objetivos
O Grupo de Estudo e Pesquisa Tutela dos Direitos Fundamentais nas Relações Privadas,
da Faculdade Damas, tem como objetivo promover estudos sistemáticos e aprofundados
sobre os direitos fundamentais no Direito Privado brasileiro, através das seguintes
propostas:
a) analisar os direitos fundamentais em perspectivas interdisciplinares;
b) apontar os problemas vinculados à afirmação dos direitos fundamentais no campo
das relações privadas;
c) demonstrar a necessidade de uma tutela uniforme no Direito Privado, superando as
dicotomias entre o direito civil, o direito empresarial e o direito do trabalho;
d) identificar as soluções de harmonização possíveis dentro do sistema jurídico
nacional.
Metodologia
(a) - investigação das correntes político-filosóficas sobre o Estado, notadamente em
confronto com as profundas transformações em relação ao Estado contemporâneo e as
novas ferramentas de garantia de direitos;
(b) - estudo sistemático da teoria dos direitos fundamentais em perspectiva jurídicoconstitucional, especialmente no que diz respeito à sua eficácia e efetividade nas
relações privadas;
(c) – análise dos instrumentos jurídicos de tutela dos direitos fundamentais no campo do
direito privado.
Da produção Acadêmica
Cada estudante vinculado ao projeto deverá, ao final do semestre, apresentar um
trabalho como resultado da pesquisa (artigo, resenha ou monografia). O tipo do trabalho
a ser apresentado por cada estudante será definido no início das atividades em conjunto
com a professora orientadora e de acordo com as aptidões e objetivos individuais do
estudante. É facultativa a apresentação de outro trabalho aos alunos que estiverem
desenvolvendo TCC sob orientação da Professora Coordenadora do projeto.

Das Vagas
04 (quatro) vagas serão ofertadas para formação do Grupo
Da Concessão de Horas Complementares
Os participantes do Grupo de Pesquisa terão contabilizadas 30 horas de atividades
complementares por semestre mediante declaração da Professora Orientadora.
Da Seleção
Os discentes serão selecionados mediante entrevista em dia e hora indicados após o ato
da inscrição.
Da Inscrição
As inscrições deverão ser encaminhadas por e-mail no endereço eletrônico:
pesquisadamas@gmail.com
Prazo
06 de setembro até ás 23h59 do dia 20 de setembro.
Critério
O aluno ou aluna deverá estar regularmente matriculado na Faculdade Damas
Possuir currículo na Plataforma lattes.
Duração da pesquisa
A pesquisa deverá durar 01 (um) ano, podendo ser renovada por mais 01 (um) ano, para
confirmação dos resultados encontrados.
Reuniões
O Grupo deverá se reunir pelo menos duas vezes mensalmente ou a critério e
necessidade da Professora Orientadora. As reuniões acontecerão em horário diverso das
aulas regulares da Faculdade.
Todos os encontros deverão ser devidamente documentados mediante a lavratura e
assinatura de uma Ata de Presença, a ser arquivada em pasta própria.

