
 
EDITAL 02/2022 PARA SELEÇÃO DE DISCENTE VOLUNTÁRIO – 2022 

 

SELEÇÃO PARA GRUPO DE ESTUDOS EM PROCESSO CIVIL: “Medidas 

coercitivas atípicas” - FASA 

 

O NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA – NIPC FASA, no uso de 

suas atribuições regimentais, torna público e convoca os interessados a se inscreverem 

no presente Edital para composição de discentes voluntários no GRUPO DE ESTUDOS 

EM PROCESSO CIVIL: “Medidas coercitivas atípicas” - FASA, de acordo com o que 

estabelece o presente Edital. 

 
 
1 DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
  

1.1 O GRUPO DE ESTUDOS EM PROCESSO CIVIL: “Medidas coercitivas atípicas” 

- FASA tem por objetivo instigar a reflexão crítica do estudo das medidas coercitivas 

atípicas (Direito Processual Civil) com a produção jurídico-científica acadêmica que sirva 

de base para a construção do senso crítico do Direito e das áreas processuais, em 

especial na execução a partir da consideração do cumprimento dos direitos humanos 

aliado ao direito do exequente. 

 

1.2 Com o intuito de estimular a pesquisa acadêmica e estimular a escrita de textos 

acadêmicos e sustentação oral, bem como promover cursos de atualização jurídica na 

área e fomentar o debate crítico na área, O NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO E PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA – NIPC FASA abre edital para a formação do Grupo de Estudo em Medidas 

Coercitivas Atípicas -FASA. 

 

1.3 As atividades terão vigência no ano de 2022, com certificação de iniciação científica 

pela Faculdade Santo Agostinho pelo projeto de pesquisa.  

 

2 DA INSCRIÇÃO 
 



 
 

2.1. O período de inscrição será de 30/05/2022 até 03/06/2022. 

2.2. Para efetuar a inscrição é necessário que o aluno preencha o formulário anexo a 

esse edital, faça uma carta de intenção e apresente o comprovante de matrícula 

atualizado junto com o Currículo Lattes. Todos os documentos deverão ser encaminhados  

para o e-mail nucleoinvestigacaocientifica@gmail.com. 

2.3 O título do e-mail deverá ser INSCRIÇÃO PARA GRUPO DE ESTUDO 

PROCESSUAL - FASA 

 

3 DA FORMALIZAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO 
 

3.1 O pedido de inscrição deverá ser encaminhado com os documentos abaixo, na 

ordem e na forma apresentada abaixo e entregue, dentro do prazo de inscrições. 

 

   3.1.1 Documentação a ser incluída no Processo: 

 

   a)Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo discente (Anexo I); 

  b)Comprovante de Matrícula atualizado, com rendimento acadêmico; 

  c)Currículo Lattes; 

  d)Carta de Intenção 

 

4 DOS REQUISITOS BÁSICOS SOBRE O PERFIL DO ALUNO 
 

 

a) Estar regularmente matriculado(a) a partir do 5º Semestre no curso de DIREITO 

para as vagas da Graduação; 

b) Estar regularmente matriculado(a) em curso de pós graduação lato sensu  para 

as vagas de Especialização; 
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c) Ser selecionado(a) pelo presente processo; 

d) Ter aptidão com as áreas das ciências criminais; 

e) Ter disponibilidade de dedicação à pesquisa e extensão, em horários 

compatíveis com o desenvolvimento da atividade científica à qual se vincula, sem prejuízo 

de suas atividades acadêmicas. 

 

5 DAS ATRIBUIÇÕES DOS DISCENTES 
 

 

5.1. Ao (À) discente voluntário (a) admitido(a) compete: 

a) Executar as atividades previstas no plano de trabalho proposto pelos professores 

orientadores; 

b) Realizar pesquisa individual ou em grupo, sob a orientação do professor; 

c) Elaborar o relatório final das atividades desenvolvidas durante o período; 

d) Aptidão/Interesse com as áreas das ciências criminais; 

e) Participar dos eventos científicos propostos pelos orientadores; 

f) Comunicar ao orientador, quando for o caso, o seu desligamento do programa, 

com um período mínimo de 02 (dois) dias de antecedência; 

 

6 DA DURAÇÃO DA ATIVIDADE DA EQUIPE 
 

6.1 A atividade de iniciação científica não remunerada será realizada em um período de 

Maio de 2022 até dezembro de 2022. 

 

7 DAS VAGAS VOLUNTÁRIAS  
 
 

7.1. O projeto de pesquisa terá um total de 20 (vinte) vagas, na seguinte distribuição: 

  a) 14 (quatorze) vagas para discentes da graduação do curso de Direito da FASAVIC; 

  b) 03 (três) vagas para discentes de graduação de Direito externos; 



 
  c) 03 (três) vagas para discentes de pós graduação lato sensu em Direito.  

 

7.2 O preenchimento das vagas se dará por ordem de classificação da seleção. 

 

7.3 Na ausência de preenchimento das vagas externas de pós graduação, estas serão 

convertidas para discentes de graduação externa.  

 

8 DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE DISCENTE 
VOLUNTÁRIO  

 

8.1 Os pedidos de cancelamento e/ou substituição deverão ser feitos pelo(a) 

orientador(a) ao NUPPEXII, através de carta de cancelamento e substituição de discente 

voluntário devidamente assinadas pelo professor(a) coordenador(a) e discente. 

 

9 DO CALENDÁRIO DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 

FORMAÇÃO DA EQUIPE DE COMPETIÇÃO  PERÍODO 

INSCRIÇÃO 30/05/2022 a 03/06/2022 

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO PELA 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
06/06/2022 

DIVULGAÇÃO DA LISTA DE DISCENTES 

APTOS  
07/06/2022 

 

 

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

10.1. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as 

exigências do presente Edital e de que aceita as suas condições, não podendo invocar 

seu desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto. 



 
10.2. O desenvolvimento das atividades, por parte dos alunos voluntários no Programa 

de Iniciação Científica é livre e gratuita, sem recebimento de qualquer forma de 

pagamento ou contraprestação, sendo que a assinatura do Termo de Compromisso não 

implicará em vínculo empregatício de qualquer natureza com a FASAVIC, nos termos da 

legislação de regência, pois visam propiciar oportunidade para aprofundar conhecimentos 

e desenvolver habilidades significativas para formação profissional a um só tempo teórica 

e prática. 

10.3. Para quaisquer esclarecimentos relativos a este Edital, os interessados deverão 

encaminhar e-mail para nucleoinvestigacaocientifica@gmail.com.  

 

10.4. Os casos omissos serão analisados pelo Comitê Interno de Iniciação Científica. 

 

 

Vitória da Conquista, 27 de Maio de 2022. 

 

 

 

 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Coordenador do Projeto 

Prof. Mesc. Rafaela Pires Teixeira  
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE DISCENTE VOLUNTÁRIO 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE DISCENTE VOLUNTÁRIO 

 

 IDENTIFICAÇÃO DO DISCENTE 

  

 Nome completo do Discente: 

  

Matrícula:  e-mail:      Telefone:  

              

Data de nascimento:      CPF:      

              

Identidade No: Órgão emissor:   UF:  Data de emissão:  

              

ENDEREÇO              

              

Rua/Avenida:            No:  

              

Cidade:   Bairro:       CEP:  

           

Curso:    Semestre/Ano de provável conclusão:  

              

 

 


