EDITAL DIR N° 10/2013.
ESTABELECE O PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA
PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE PESQUISA DO
ANO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado de
Assis – FEMA, mantida pela Fundação Educacional
Machado de Assis, no uso das suas prerrogativas
institucionais e legais, e, considerando o que determina
o Art. 10 do Regimento Unificado das Faculdades e
orientações do Núcleo de Pesquisas e Atividades
Complementares do Curso de Direito, torna público o
seguinte:

EDITAL
Art. 1º Estão abertas, no período de 28 de maio a 05 de junho de 2013, as inscrições para
participação no Projeto de Pesquisa do ano de 2013 do Curso de Direito da FEMA.
Art. 2º São aptos a participar do Projeto de Pesquisa todos os acadêmicos regularmente matriculados
no Ensino Superior das Faculdades Integradas Machado de Assis e professores pertencentes ao corpo docente
desta Instituição.
Parágrafo único: Acadêmicos e Professores de outras instituições de ensino superior poderão participar, desde
que não haja qualquer prejuízo aos acadêmicos e professores da FEMA.
Art. 3º As inscrições serão realizadas através da inclusão do nome do acadêmico na lista do Projeto de
Pesquisa.
§ 1º - A referida lista será encaminhada a cada uma das turmas em funcionamento do Curso
de Direito e permanecerá à disposição até a data final das inscrições, na Secretaria Acadêmica da
Unidade II da FEMA.
§2º - A inscrição de acadêmicos e professores não pertencentes ao Curso de Direito será
realizada somente na Secretaria Acadêmica da Unidade II.
Art. 4º A regulamentação de funcionamento do Grupo de Pesquisa para efetivação do Projeto de
Pesquisa é fundamentado na Resolução CAS 16/2012 que regulamenta o NUPAC).
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Art. 5º O Projeto de Pesquisa será o seguinte: “A mundialização do Direito e a pluralidade de
ordenamentos jurídicos: os reflexos no Direito brasileiro”, sob orientação da Professora Ma. Sinara Camera.
Parágrafo Único: O Projeto previsto no art. 5º realizará encontros quinzenalmente, às quintasfeiras, das 18h às 19h, com início no dia 13.06.2013.
Art. 6º O grupo de pesquisa para desenvolvimento do Projeto constante neste Edital possui 6 vagas e
6 suplentes.
Art. 7º O processo seletivo para o grupo de pesquisa ocorrerá no dia 06.06.2013, às 18 horas no
Auditório da Unidade II da FEMA com duração de 1 hora. A seleção consistirá em avaliação escrita com material
disponibilizado na reprografia da FEMA no dia 03.06.2013. O candidato deverá comparecer com 30 minutos de
antecedência ao local da prova;
Art. 8.º Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver nota igual ou superior a sete pontos na
prova escrita.
Art. 9º A lista com o nome dos participantes do Grupo de Pesquisa será divulgada no dia 11 de junho
de 2013 às 19.30 horas, nos murais da Unidade II do Curso de Direito.
§ 1º - Caberá recurso fundamentado que deve ser encaminhado ao NUPAC até o dia 12 de
junho de 2013 até às 19.30 horas.
§ 2º - A decisão do recurso deverá ser exarada e comunicada até o dia 13 de junho de 2013
até às 16 horas.
Art. 10 Questões omissas serão decididas pela Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Atividades
Complementares do curso de Direito desta instituição.
Art. 11 Este edital entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santa Rosa, 28 de maio de 2013.

Prof. Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES
Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado de Assis
Mantidas pela Fundação Educacional Machado de Assis – FEMA
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