
 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E 

PESQUISA COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO DA 

ESCOLA DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO IDP– 

EDAP/IDP torna público o Edital destinado ao provimento de vagas em curso 

de aprofundamento em metodologias da pesquisa científica no Direito por 

alunos regularmente matriculados no curso de Graduação em Direito e também 

para o público externo. 
 

 

EDITAL nº.2 /2021 
 

 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 1º O IDP Research Immersion 2021 é um curso de aprofundamento em metodologia 

científica com foco em pesquisas empíricas de destaque no Direito, a ser desenvolvido 

entre os dias 25/01/2021 a 08/02/2021, com aulas expositivas de até 04 (quatro) horas, das 

19h às 21h30min, ministradas por docentes convidados(as), duas vezes por semana, 

totalizando carga horária de 20 (vinte) horas. 

 

Art. 2º. Tem por objetivo consolidar noções iniciais sobre métodos de pesquisa científica 

no Direito e proporcionar aos(às) discentes uma experiência intensiva de contato com 

métodos empíricos e inovadores, em uma perspectiva interdisciplinar e multisetorial.  

 

§ 1º: Este Edital aplica-se aos(às) graduandos(as) em Direito no Instituto Brasileiro de Ensino, 

Desenvolvimento e Pesquisa e ao público externo do IDP, conforme disposto no artigo 4º deste 

Edital.  

 

§ 2º: O IDP Research Immersion 2021 se desenvolverá integralmente em modalidade 

remota, com aulas expositivas desenvolvidas em ambiente virtual, por intermédio da 

plataforma Zoom.  

 

Art. 3º O IDP Research Immersion 2021 é organizado e desenvolvido pela equipe da 

Coordenação da Graduação do IDP/Brasília, doravante denominada Comissão Organizadora, 

que será responsável pelo recebimento das inscrições e por todos os aspectos referentes à 

organização do curso.   

 

Parágrafo Único: Os(as) estudantes participantes do programa, na forma deste Edital, farão jus 

à certificação de participação pelo IDP e à validação de 20 (vinte) horas complementares, na 

forma do artigo 9º deste Edital.  

 

Art. 4º O curso contará com 30 (trinta) vagas para discentes da graduação em Direito do 

IDP/Brasília e 10 (dez) vagas destinadas ao público externo, as quais serão preenchidas 

respeitando os critérios determinados no artigo 7º.   

 



 

 

 

2 INSCRIÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 

Art. 5º As inscrições serão recebidas em meio eletrônico, através de Google Formulário, entre 

os dias 11/01/2021 a 19/01/2021, conforme indicado no artigo 10º deste Edital.  

 

Art. 6º O(a) candidato(a) deverá indicar, nos campos apropriados:  

 

I – O nome completo e e-mail; 

II – O Registro Acadêmico, para discentes regularmente matriculados no curso de Graduação 

em Direito do IDP; 

 

Parágrafo único: Para candidatos(as) oriundos do público externo, além de consignar nome 

completo e e-mail, anexar no campo apropriado currículo lattes ou vitae e sinalizar a instituição 

de origem; 

 

Art. 7º Os critérios para preenchimento das vagas destinadas ao público externo consistirão em 

avaliação curricular, a qual levará em conta a afinidade do(a) candidato(a) com a temática, 

perfil acadêmico, compatibilidade com os objetivos do Programa.  

 

Art. 8º O resultado das inscrições homologadas e da seleção do público externo será divulgado 

de forma pública, por e-mail, até o dia 22/01/2021, conforme indicado no artigo 10º deste 

Edital, oportunidade na qual serão encaminhadas as orientações de acesso ao curso.  

 

Art. 9º O(a) aluno(a) que participar integralmente do IDP Research Immersion 2021 fará jus à 

certificação de participação e à validação de 20 (vinte) horas complementares, condicionada 

ao comparecimento em 75% ou mais dos encontros programados.  

 

 

3 CRONOGRAMA  

 

Art. 10º Os prazos e as datas estabelecidos ou decorrentes deste Edital atenderão ao seguinte 

cronograma:  

 

 

ATIVIDADES DATA 

Abertura do edital 11/01/2021 

Período de inscrições 11/01/2021 a 19/01/2021 

Divulgação das inscrições aprovadas Até 22/01/2021 

Início do curso – Encontro inaugural 25/01/2021 

Encerramento do curso 08/02/0221 

 

 

Parágrafo único: o curso será desenvolvido de acordo com o seguinte conteúdo programático:  

 

 



 

 

RESEARCH IMMERSION 2021 

 TEMA DOCENTE DATA 

MÓDULO I: 

Pense como uma 

pesquisadora! 

Noções 

introdutórias sobre 

a pesquisa empírica 

no Direito 

 

Rebecca Lemos 

Igreja 

25/01/2021 

19h às 21h30min 

MÓDULO II: 

FAÇA VOCÊ! 

Método 

quantitativos e 

qualitativos 

Lívia de Meira 

Lima Paiva. 

27/01/2021 

19h às 21h30min 

Etnografia de 

arquivo 

Gabriela Rondon 

Rossi Louzada 

01/02/2021 

19h às 21h30min 

Grupos Focais Bruna Angotti 03/02/2021 

19h às 21h30min 

Entrevistas Daniel W. Fauth 

Martins 

08/02/2021 

19h às 21h30min 

 

 

4 DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 11. Os(as) estudantes selecionados(as) para participar do Programa deverão obedecer às 

regras deste edital e os regulamentos internos do IDP.  

 

Parágrafo Único: O descumprimento do caput deste artigo acarretará a desclassificação do(a) 

participante, não excluídas as devidas responsabilizações legais.  

 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, ouvida a Direção do 

IDP/Brasília. 

 

 

Brasília-DF, 11 de janeiro 2021. 

 

 

 

 
 

FRANCISCO SCHERTEL MENDES 

Diretor Geral da Escola de Direito e Administração Pública do IDP 

 

 

 

 


