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FIXAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA PESQUISA NO NÚCLEO DE PESQUISA 

EM DIREITO  

 

 

I. DO GRUPO DE PESQUISA  

 

A área de concentração do Núcleo de Pesquisa em Direito do Centro Universitário 

Assis Gurgacz, é Jurisdição, fronteiras e mercados.  

 

II.  DO PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO  

 

O programa de pesquisa tem como escopo, a partir da atual sociedade conectada, 

globalizada e mundializada, analisar como a jurisdição acaba por interferir e/ou refletir 

nas políticas de fronteiras e nas políticas de regência dos mercados.  

 

O termo fronteira vai para além da questão física – de separação geográfica dos 

Estados –, vez que objetiva, também, analisar os limites impostos pelo próprio direito, 

como barreiras, propriamente ditas. Do mesmo modo, mercados é uma categoria que não 

abarca apenas o desenvolvimento econômico, como também, as implicações do direito 

na economia, nacional e global.   

 

Assim, as linhas de pesquisa propostas são as abaixo, com os respectivos 

professores titulares e auxiliares.   

 
Linhas de 

pesquisa 
Professor titular  Linha de Pesquisa  Professores auxiliares 

JURISDIÇÃO  

Carla Kelli Schons de Lima  

Família e parentesco 

na constituição dos 

sujeitos e a função da 

jurisdição. 

Aline Aldenora Hoffmann 

 

Ieda Maria Berger Souza  

Eduardo Hoffmann 

O direito civil no 

banco da integridade 

e da coerência 

André Vinicius Beck Lima 

Bruno Corrêa de Oliveira 

Denise Lima 

José Roberto Martins da Silva Júnior 

Josnei Oliveira da Silva 

Figueiredo Monteiro Neto 
Sistema de justiça 

criminal no contexto 

Alex Fadel 

Edson José Perlin 



 
 

da globalização e 

mundialização 
Guilherme Carneiro de Rezende 

Lucas Augusto da Rosa 

Tiago Vidal Vieira 

Lucas Paulo Orlando de 

Oliveira 

Jurisdição 

Internacional e 

Direitos Humanos 

Marcia Fernanda da Cruz R Johann 

Marco Antonio Batistella Longo 

Octacilio Mion Neto 

Patrícia Liliana Schroeder Takaqui 

Paulo Henrique Helene 

Viviana Bianconi 

Yegor Moreira Junior  

A interpenetração do 

common law no 

processo civil 

brasileiro 

Adriano Consentino Cordeiro 

Bruno Fernando Gasparotto 

Marcos Vinícius Tombini Munaro 

MERCADOS 

Diogo Lopes Cavalcante  

Jurisdição, 

Tributação e 

Economia. 

Carline Citadin 

Pedro Henrique Sanches 

Aguera  

Atividade 

empresarial novos 

desafios nas relações 

de trabalho 

Charles Alberi Schneider 

Eduardo Maffei 

Raquel Lauriano Rodrigues Fink 

Roberto Carlos Baetas Frias 

Thayara Garcia Bassegio Aguera 

Fabiane Grando  

Revolução 

Tecnológica, 

Administração 

Pública e 

Sustentabilidade 

Giovanna Back Franco 

Marcella Cristina Brazão Silva 

FRONTEIRAS 

Camila Milazzotto Ricci 
Fronteiras do gênero 

no direito 
Andressa Thiemy Balbino Fujiki 

Gustavo dos Santos Prado 

Fronteiras do 

pensamento: 

Jurisdição, mercado, 

fluxos migratórios e 

direitos humanos 

Marcos Luciano Gomes 

Régis Maliszewski da Silva 

 

Saulo Sbaraini Agostini  

Ricardo Canan  
Fronteiras entre 

Têmis e Cronos 
 

Valmir de Souza  
Violências 

fronteiriças 
 

 

II.1. Responsabilidades dos Coordenadores dos grupos 

  

É da responsabilidade do/a professor/a coordenador/a da linha de pesquisa, 

também identificada como grupo de pesquisa: 

 a) orientar as pesquisas realizadas pelos Professores Auxiliares e pelos membros 

do grupo de pesquisas; 

 b) prestar contas em relação à quantidade e qualidade das publicações do grupo 

ao longo do ano letivo; 

 c) fiscalizar e incentivar a atualização dos currículos Lattes e Orcids dos membros 

do grupo; 



 
 

 d) prestar e transmitir informações quando solicitado pelo Núcleo de Pesquisa e 

Extensão em Direito; 

 e) auxiliar os professores e membros do grupo em suas pesquisas e publicações; 

Organizar, em diálogo com os Professores auxiliares e com os membros do grupo, metas 

e cronograma para a produção acadêmica com pertinência à linha respectiva. 

 

II.2. Responsabilidades dos Professores Auxiliares 

  

Para além do auxílio no desenvolvimento do grupo de pesquisa e na orientação 

dos acadêmicos, é responsabilidade do professor titular:   

 a) manter o Currículo Lattes atualizado semestralmente; 

b) propor e desenvolver pesquisas que guardem pertinência com a linha de 

pesquisa adotada; 

c) orientar os membros do grupo no desenvolvimento das pesquisas pertinentes à 

linha adotada; 

d) reportar ao Coordenador a publicação ou produção científica de qualquer 

natureza relacionada com a linha de pesquisa; 

 

 

II.3. Responsabilidades dos membros do grupo de pesquisa 

  

Aplica-se a todos os demais pesquisadores componentes do grupo de pesquisa:  

a) seguir a orientações do professor auxiliar; 

b) desenvolver pesquisas relacionadas com a linha específica do grupo; 

c) informar aos professores auxiliares toda e qualquer produção relacionada com 

a linha de pesquisa adotada 

 

III. DO OBJETIVO DA PESQUISA  

 

O objetivo geral é verificar a influência do fenômeno de conexão da jurisdição, 

mercados e fronteiras.  

Os objetivos específicos podem ser assim resumidos:  

a) identificar fenômenos pertinentes à Jurisdição internacional, mercados e 

fronteiras;  

b) propor novas tecnologias que permitam o aprimoramento da atuação 

institucional pertinente ao objeto delineado;  

c) promover a integração do Centro Universitário FAG com os pesquisadores do 

Direito e de áreas afins de outras instituições de ensino e organizações que atuem em 

áreas assemelhadas. 

 

 

IV. DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

 

 Todas as linhas de pesquisa, deverão apresentar, no prazo de 6 (seis) meses: 

a) produção bibliográfica que inclui livros, capítulos de livros e artigos em 

periódicos indexados no sistema CAPES Qualis, no mínimo B2; 



 
 

b) apresentação de projetos e resultados em eventos acadêmicos, a serem 

designados pelo Núcleo de Pesquisa em Direito;  

c) aos alunos da graduação participantes do grupo deverão apresentar o resultado 

de suas pesquisas nos eventos de iniciação científica do Centro Universitário Assis 

Gurgacz, sem prejuízo de participação em outros eventos acadêmicos, inclusive de outras 

Instituições;  

d) os pesquisadores graduados deverão apresentar o resultado de suas 

investigações em eventos acadêmicos avalizados pelo Professor Titular da Linha de 

Pesquisa, preferencialmente com publicação nos anais do(s) evento(s).  

e) apenas aos pesquisadores que concluírem as atividades com sucesso será 

outorgada, após a apresentação dos resultados, a carta de participação na Linha de 

Pesquisa e, no caso de graduandos do Centro Universitário Assis Gurgacz, serão 

concedidas horas complementares na modalidade pesquisa; 

f) pela natureza do grupo, a mera frequência nos encontros da Linha de Pesquisa 

não proporciona, por si só, horas de atividade complementar, ainda que de forma parcial.  

 

 

V. DAS VAGAS  

 

A composição de cada linha de pesquisa, observará os limites máximos abaixo 

fixados, levando em conta cada professor titular ou auxiliar, na linha de pesquisa:  

a) 10 (dez) acadêmicos de graduação;  

b) 02 (dois) acadêmicos de pós-graduação;  

c) 02 (dois) pesquisadores externos;  

 

 

V.1. Dos requisitos de participação: acadêmico (a) da graduação do Centro FAG 

Com exceção aos acadêmicos que estejam inscritos nas disciplinas de TCC I e 

TCC II, os quais, vincular-se-ão obrigatoriamente a uma das linhas de pesquisa, os demais 

deverão preencher os requisitos abaixo:  

a) ser acadêmico regularmente matriculado no Curso de Direito ofertado pelo 

Centro Universitário Assis Gurgacz;  

b) estar disposto a assinar compromisso prévio de participar de pelo menos um 

evento científico no período, apresentando trabalho resultante da pesquisa;  

c) dispor de de 2 (duas) a quatro (4) horas por semana para dedicação ao referido 

projeto.  

 

 

V.2. Dos requisitos de participação: acadêmico (a) de pós-graduação do 

Centro FAG 

  

Aos alunos da pós-graduação, reclama-se:  

a) ser acadêmico legalmente matriculado no Centro Universitário Assis Gurgacz 

no curso de pós-graduação lato sensu;  

b) estar disposto a assinar compromisso prévio de participar de pelo menos um 

evento científico no período, apresentando trabalho resultante da pesquisa;  

c) dispor de 2 (duas) a quatro (4) horas por semana para dedicação ao referido 

projeto.  



 
 

 

 V.3. Dos requisitos de participação: pesquisador externo  

  

Aos membros da comunidade científica que se interessarem pelas linhas de 

pesquisas, deverão preencher os seguintes requisitos:  

 a) estar cursando ou ter concluído o curso de direito;  

b) estar disposto a assinar compromisso prévio de participar de pelo menos um 

evento científico no período, apresentando trabalho resultante da pesquisa;  

c) dispor de de 2 (duas) a quatro (4) horas por semana para dedicação ao referido 

projeto; 

d) ser aceito pelo professor titular da linha de pesquisa.  

 

 

V.4. Da seleção  

 

A seleção e classificação dos interessados será realizada a partir do seguinte 

critério:  

a) estudo do Histórico Escolar, com peso de 2 (dois); 

b) análise da justificativa de participação e Currículo Lattes, com peso 3 (três); 

c) realização de prova escrita, com peso 5 (cinco). A prova escrita consistirá na 

elaboração de uma redação, com no mínimo 30 linhas, versando sobre tema a ser sorteado 

no momento da prova a respeito de uma das temáticas específicas do grupo. Serão 

avaliados o domínio da língua portuguesa, a capacidade argumentativa e a afinidade com 

o tema desenvolvido e sua pertinência com o escopo do grupo de pesquisa.  

 

 V.5. Inscrições  

 

As inscrições poderão ser realizadas de 26/04 a 07/05/2021. 

 

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição disponibilizada no seguinte 

endereço: https://forms.gle/N2GG9xKYjYBiP7jc8  

 

 

V.6. Dos encontros do grupo  

 

Os encontros ocorrerão a cada 30 (trinta) dias, lavrando-se ata digital de cada 

encontro, cujo registro deverá ser efetuado no pelo link a seguir:  

https://forms.gle/DxwJMgaJZ2BA13pz7.  

 

Os encontros, preferencialmente, serão realizados na modalidade online, sendo 

então gravados.  

 

  

VI. DAS VANTAGENS AOS MEMBROS DOS GRUPOS DE PESQUISA 

A adesão e o trabalho junto aos grupos de pesquisa do curso de Direito do Centro 

FAG permitem aos seus membros: 

 

a) acúmulo experiência com pesquisa acadêmica; 

https://forms.gle/N2GG9xKYjYBiP7jc8
https://forms.gle/DxwJMgaJZ2BA13pz7


 
 

b) preparação para o exercício da docência; 

c) qualificação do currículo pessoal; 

d) preparação para pós-graduação stricto sensu; 

e) conhecimento e contato com profissionais de outras instituições de ensino; 

f) desenvolvimento de habilidades de escrita, leitura e oralidade; 

g) facilitação de acesso e participação em eventos da instituição; 

h) acesso a estrutura de apoio institucional para pesquisa. 

 

VII. DO CANCELAMENTO DO VÍNCULO  

 

Será extinto o vínculo do (a) acadêmico (a) que incorrer em quaisquer das 

seguintes situações:  

a) faltar em três encontros;  

b) chegar reiteradamente atrasado (a) nos encontros ou sair antes de seu término, 

de forma injustificada;  

c) evidenciar desinteresse nas leituras, nos debates e nas atividades propostas pelo 

Grupo de Pesquisa;  

d) não realizar as tarefas propostas.  

 

 

 VII. Disposições gerais 

 

Toda e qualquer publicação deve guardar pertinência com a linha de pesquisa 

adotada pelo curso 

 

A identificação dos autores deve, necessariamente, informar a pertença do 

autor(a)/coautor(a) ao respectivo grupo de pesquisa da instituição. 

 

A participação nos eventos oficiais do Centro FAG e do Curso de Direito tornam-

se requisitos para a continuidade no grupo de pesquisas, independentemente da 

responsabilidade exercida.  

 

As informações solicitadas pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direito devem 

ser prestadas no prazo de até 48 horas, quando não especificado prazo diverso.  

 

Dúvidas e sugestões devem ser enviadas para o e-mail npedireito@fag.edu.br  

 

Cascavel, 24 de abril de 2021. 

 

 

 

Coordenação da Comissão de Pesquisa e Extensão do Curso de Direito 

 

mailto:npedireito@fag.edu.br

