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Grupo de Pesquisa 
Observatório para a Qualidade da Lei 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 03/2017 

 
 
 
O presente edital torna público o processo seletivo de um aluno da 

graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, matriculado do 1º (primeiro) 
ao 8º (oitavo) período, para 1 (uma) vaga para bolsa de Iniciação Científica no 
grupo do Observatório para a Qualidade da Lei. 
 

I. Das informações gerais sobre o grupo de pesquisa 
 

O grupo tem como escopo investigar e elaborar estudos na seara da teoria 
geral do direito, teoria da legislação, legisprudência e legística. As perspectivas 
desses domínios acham-se articuladas tanto para a crítica aos processos de 
construção da juridicidade (notadamente avaliação legislativa e planejamento 
legislativo-regulatório, em âmbitos de incidência regional, nacional, internacional e 
transnacional) quanto em relação aos aspectos linguísticos, discursivos e 
comunicativos dos atos normativos, no quadro do Estado Democrático de Direito e 
do uso da tecnologia da informação e dos sistemas de apoio à decisão. Nesse 
sentido, o Observatório busca traçar estudos aprofundados acerca da qualidade 
legislativa, tendo em vista desde o impulso legislativo até a análise do impacto 
causado na sociedade pelos atos normativos. Uma das preocupações fundantes da 
linha de pesquisa desenvolvida é a comunicação de atos, assentada na perspectiva 
de um Estado Democrático de Direito. Com efeito, a investigação científica volta-
se para aspectos relacionados à validade do ato normativo e a sua necessária 
publicização. Aqui, é dedicada especial atenção ao contexto sociopolítico atual de 
uma "sociedade da informação", amplamente conectada por meio de ferramentais 
eletrônicos, notadamente a Internet. 

 
O presente grupo de pesquisa se vincula ao grupo do Observatório para a 

Qualidade da Lei, sendo financiado pela FAPEMIG. Seu objetivo geral é a 
apresentação de estratégias para maximizar a consciência e a vivência democrática 
dos cidadãos, a fim de minimizar os efeitos da hipertrofia e inadequação 
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legislativa. Nesse sentido, a sistematização de instrumentos colaborativos de 
interatividade entre membros dos Três Poderes (técnicos, políticos e juízes), bem 
como a participação de qualquer cidadão nesse processo devem fazer parte de uma 
política sistemática de agregação da criatividade e de conhecimento coletivo para a 
melhoria da qualidade legislativa.  

 
As reuniões de pesquisa se darão semanalmente, às Terças-feiras, 12:00 

horas, na sala do Observatório, sob orientação da Profa. Dra. Fabiana de 
Menezes Soares, com a colaboração da mestranda Paula Carolina de Oliveira 
Azevedo da Mata, na coordenação do grupo. (Reuniões extraordinárias poderão ser 
marcadas com antecedência ou outros pós graduandos poderão ser colaboradores) 

 
 
II. Da inscrição e seus requisitos.  
 

As inscrições serão feitas através do seguinte endereço eletrônico: 
observalei.ufmg@gmail.com, no período de 16 de novembro de 2017 a 04 
dezembro de 2017.  

 
Os candidatos deverão encaminhar, no ato da inscrição, as seguintes 

informações: 
I. nome completo do aluno de graduação  
II. número de matrícula na UFMG (o aluno deve estar regularmente matriculado 
entre o 1º e o 8º período); 
III. currículo vitae atualizado, apresentado no padrão da Plataforma Lattes do 
CNPq; 
IV. domínio intermediário ou avançado de língua inglesa, francesa, alemã, 
espanhola (o aluno deve apontar qual/quais das línguas domina); 
V. habilidades em comunicação, design e gestão de websites, que deverá ser 
demonstrada por meio de um portfólio;  
VI. carta de motivos expondo as razões de seu interesse de integrar o Observatório, 
bem como demonstrando a sua potencial participação e engajamento nas 
atividades. 
 
III – Da vaga de iniciação científica. 

Será oferecida 1 (uma) vaga para bolsa de Iniciação Científica, desde que 
preenchidos os requisitos da instituição financiadora: não possuir vínculo 
empregatício, estágio ou outra bolsa. 



 

___________________________________________________ 
Av. João Pinheiro, 100 – Centro CEP: 30130-180 – Belo Horizonte MG – Brasil 

 
 

FACULDADE DE DIREITO UFMG 

 

 
 
IV. Da seleção. 
 
 

A seleção acontecerá no dia 07 de dezembro de 2017 na sala do Observatório 
para Qualidade da Lei, 15º andar no prédio da Pós-graduação na Faculdade de 
Direito, às 8 horas. 

 
O processo seletivo para ingresso no grupo de estudos Observatório para a 

Qualidade da Lei compreende apenas uma etapa, qual seja: entrevista. 
  
A entrevista se dará por ordem alfabética e consistirá em arguições orais pela 

Banca sobre “A importância da difusão do resultado das pesquisas de cunho 
jurídico” e sobre o perfil acadêmico do candidato.  

 
Os seguintes critérios serão levados em consideração na análise geral das 

candidaturas concernentes a esta convocatória: 
I. perfil acadêmico do candidato; 
II. experiência com design, comunicação social, gerência de sites ou páginas online 
e redes sociais;  
III. potencial participação e engajamento no grupo de estudos, bem como na 
organização de eventos, publicações e projetos; 
 
 
 
V. Do resultado final.  
 
 

O resultado final da seleção será divulgado até o dia 10 de dezembro de 
2017, por e-mail para os inscritos e no quadro de avisos da Faculdade de Direito. 
Os alunos serão classificados em ordem decrescente das notas recebidas nas etapas 
de avaliação. A convocação do aluno classificado será através do  e-mail utilizado 
na inscrição. 

 
O aluno classificado primeiro lugar terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados imediatamente após a convocação, para se apresentar e obter as 
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informações necessárias para efetivação da bolsa, sob pena de perda do benefício 
estudantil e convocação do próximo colocado. 

 
 
 

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2017. 
 
 

Profa. Dra. Fabiana de Menezes Soares 
Professora Associada IV  

Professora do Corpo Permanente do PPGD  
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 

 


