
 

 

Instituto Brasileiro de Estudo, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP 

Escola de Direito e Administração Pública de Brasília – EDAP 

 

CHAMADA DE SELEÇÃO PARA ASSISTENTE DE PESQUISA VOLUNTÁRIO 

Estabelece normas para participação no assistente de pesquisa voluntário ofertado 

junto ao curso de treinamento em metodologia da pesquisa ofertado pela graduação em 

Direito da EDAP/IDP 

 

A Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Direito e Interdisciplinar faz saber aos 

interessados que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de assistentes de pesquisa 

junto ao curso de treinamento em metodologia da pesquisa ofertado pela graduação em Direito 

da EDAP, observadas normas estabelecidas neste Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A presente seleção simplificada será regida por este Edital. 

1.2 Os assistentes de pesquisa selecionados atuarão a título voluntário. 

1.3 Serão ofertadas 5 (cinco) vagas para assistentes de pesquisa. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

2.1 São requisitos para a inscrição no processo seletivo de assistente de pesquisa voluntário:  

2.1.1 Estar regularmente matriculado em algum dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

em Direito ou Interdisciplinar do IDP ou ser egresso, diplomado há, no máximo, 

dois anos, de algum destes cursos; 

2.1.2 Para discentes do mestrado, estar entre 2º e o 3º semestres letivos; 

2.1.3 Para discentes do doutorado, estar entre o 2º e o 5º semestres letivos. 

2.1.5. Ter disponibilidade de horários para acompanhar regularmente as atividades do 

curso. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO DOCENTE 

3.1. Os candidatos selecionados comprometem-se a cumprir as atividades que lhe forem 

propostas pelo docente supervisor, dentre as quais podem estar inseridas as abaixo descritas: 

3.1.1 Acompanhar o grupo para o qual foi designado e contribuir com a elaboração e 

desenvolvimento de projeto de pesquisa, com base nos conhecimentos angariados 

ao longo dos encontros; 



 

 

3.1.2 Tirar dúvidas dos discentes e acompanhá-los em seu processo de aprendizado; 

3.1.3 Colaborar com o docente responsável, quando assim solicitado, na realização de 

atividades e exposição de conteúdo durante as aulas; 

3.1.4 Auxiliar na avaliação do desempenho dos alunos, nos termos estabelecidos pelo 

docente supervisor; 

3.2. Os assistentes de pesquisa deverão necessariamente: 

3.2.1. Cumprir a carga horária corresponde ao curso, acompanhando todas as aulas; 

3.2.2. Respeitar a integridade física e moral dos alunos; 

3.2.3. Quando necessário ausentar-se, comunicar com antecedência o docente 

responsável. 

 

4. DA CARGA HORÁRIA DO ASSISTENTE DE PESQUISA 

4.1. A carga horária total de atuação do assistente será de 30h, englobados aí os encontros 

síncronos e assíncronos, junto aos grupos de discentes. 

4.2. Caso o candidato queira aproveitar a atividade como crédito, deverá completar as 40h 

entregando um relatório detalhado das atividades desenvolvidas. 

4.2. O egresso do mestrado que quiser aproveitar o crédito de disciplina, caso posteriormente 

ingresse no doutorado, estará ciente de que não será deferido aproveitamento 

financeiro. 

 

5. DAS VAGAS 

São dispostas 5 (cinco) vagas para assistente de pesquisa voluntário. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão realizadas no período compreendido entre os dias 22/02/21 e 01/03/2021, 

por meio de formulário online disponível no endereço: 

https://airtable.com/shr3hv8DprfpUFCzn. 

 

7. DO PROCESSO SELETIVO  

7.1 Este processo de seleção está constituído pela etapa única de análise do Currículo Lattes; 

https://airtable.com/shr3hv8DprfpUFCzn


 

 

7.2. A seleção será realizada pela Coordenação, observando o cumprimento dos requisitos deste 

edital, o perfil do aluno, sua experiência e sua aderência ao projeto; 

7.3. Não haverá́ recurso em caso de reprovação. 

 

8. CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

ATIVIDADES DATA 

Inscrições dos assistentes de pesquisa 22/02 a 01/03 

Inscrições dos discentes 01/03 a 10/03 

Período das aulas  17/03 a 23/06 

 

 

Brasília, 22 de fevereiro de 2021 

 

 

ANEXO 

 

CURSO DE TREINAMENTO EM METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 30h 

EMENTA 

Metodologia da pesquisa científica em Direito. Epistemologias da Ciência. Técnicas de pesquisa. Comunicação 

e divulgação do saber.  

SOBRE O PROJETO 

Curso de capacitação em metodologia da pesquisa científica no Direito com 08 encontros, divididos em 

três módulos. O primeiro módulo é dividido em dois encontros: o primeiro destinado para o 

aprofundamento das noções em metodologia da pesquisa científica, com a retomada e intensificação de 

temas expostos na disciplina de metodologia, o segundo para fornecer um panorama geral sobre as técnicas 

de pesquisa em direito, teóricas e empíricas. O segundo módulo trata das técnicas de pesquisa em espécie 

e serão expostas, a cada um dos quatro encontros, pesquisas relevantes para o campo do Direito, com foco 

nas etapas metodológicas adotadas. O terceiro módulo se destina à apresentação dos projetos de pesquisa 

elaborado pelos grupos. Os(as) discentes deverão se organizar em grupos de até 04 integrantes, que serão 

acompanhados por um(a) discente da pós graduação, que ocupará a posição de assistente acadêmico. Um(a) 

colaborador(a) do IDP acompanhará o curso para organizar os trabalhos e a interação entre os discentes da 

graduação e da pós graduação. 

OBJETIVOS 

- Impactar a formação discente, por intermédio do aprofundamento dos conhecimentos sobre metodologia da 

pesquisa em Direito, com foco na transformação social e na interação dialógica com a sociedade, priorizando 

o desenvolvimento de habilidades necessárias à realização de pesquisas em grupo;  



 

 

- Proporcionar aos(às) discentes uma experiência de contato com métodos e técnicas de pesquisa, em uma 

perspectiva interdisciplinar e multisetorial, priorizando as etapas do desenvolvimento de pesquisas e a 

comunicação de resultados;  

- Promover a integração entre os níveis institucionais de Graduação e Pós Graduação;  

- Discutir as possibilidades e limitações da pesquisa científica no Direito em período de ensino remoto;  

- Promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

METODOLOGIA 

Metodologia participativa, com incentivo à pró atividade, ao protagonismo discente e ao desenvolvimento de 

pesquisas em grupo, com elementos da metodologia learning-by-doing. Deverá ser privilegiada a integração 

entre métodos de ensino e pesquisa, dado que a complexidade da pesquisa no Direito exige a conjugação de 

métodos e perspectivas. Para acompanhar as atividades, os discentes deverão se dividir em grupos de até 04 

integrantes, que serão acompanhados por discentes da pós graduação, os quais ocuparão a posição de assistentes 

acadêmicos. Cada um desses grupos deverá desenvolver um projeto de pesquisa, com base nos conhecimentos 

angariados ao longo dos encontros. No módulo I, focado em noções iniciais sobre a metodologia da pesquisa, 

serão ministradas duas aulas expositiva, sem prejuízo de debates que deverão ser incentivados. No módulo II, 

serão discutidas técnicas e métodos de pesquisa, a partir da exposição de uma palestrante, que apresentará sua 

pesquisa, com enfoque nos métodos aplicados para obtenção dos resultados. No módulo III, destinado à 

comunicação e à divulgação da pesquisa científica, os grupos de discentes participantes deverão apresentar seus 

projetos de pesquisa e discutir com o grupo. Produções audiovisuais e outros recursos metodológicos poderão 

ser empregados em qualquer um dos módulos como ferramentas didáticas.  O curso terá carga horária de 30 

horas, sendo 16 horas em sala de aula e 14 horas para momentos de grupos auto organizadas. As aulas serão 

síncronas, com gravação para posterior disponibilização para os(as) participantes.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Módulo I: Saiba mais sobre metodologia da pesquisa científica no Direito 

Carga horária: 4 horas 

Retomando noções iniciais sobre metodologia da pesquisa – módulo destinado ao alinhamento e aprofundamento 

das noções iniciais da pesquisa científica no Direito.  

 

Encontro 1 (17.03) Noções iniciais. Apresentação do curso e formação dos grupos. – 02 horas 

A produção e comunicação do conhecimento científico. A produção do saber e suas implicações éticas e sociais. 

Epistemologias da ciência. Conhecimento, rigor e relevância científica. Saberes alternativos.  

 

Encontro 2 (31.03): Metodologia da pesquisa em Direito: o que é? – 02 horas 

Um panorama geral sobre técnicas de pesquisa teóricas e empíricas: pesquisa qualitativa e quantitativa, revisão 

de literatura, o manejo das fontes primárias (legislação, doutrina e jurisprudência), a pesquisa empírica no Direito 

(etnografia, entrevistas, questionários, grupo focal, observação participante e não participante), os desafios da 

pesquisa empírica no Direito, pesquisa jurisprudencial e outros.  

 

Módulo II: Conheça mais: algumas técnicas de pesquisa.  

Carga horária: 8 horas 

Módulo destinado à discussão de que questões práticas que envolvem a pesquisa: técnicas, métodos, estratégias, 

bases de dados, etc. 

 

Encontro 1 (14.04): Como fazer pesquisa científica na realidade remota? Estratégias e rumos possíveis.  



 

 

 

Encontro 2 (28.04): Como e onde acessar documentos e dados para a pesquisa científica?  

 

Pesquisa sugerida: “Motivações dos discentes do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) para publicar em periódicos científicos no domínio do Direito” – Disponível: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362017000100038 

 

 

Encontro 3 (12.05): Pesquisa jurisprudencial.  

Pesquisa sugerida: “O trabalho escravo na perspectiva do Tribunal Superior do Trabalho” – Disponível em: 

https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/2099 

 

Encontro 4 (26.05): Pesquisa documental: o uso dos processos judiciais na pesquisa científica. 

 

Pesquisa sugerida: “Concepções genderizadas na análise de deferimento das Medidas Protetivas de Urgência 

(MPUs)” - Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/81657/77884 

 

Módulo III: Pratique! Divulgação e comunicação científica 

Carga horária: 04 horas 

Apresentação e discussão dos projetos elaborados pelos grupos. Encontros auto organizados com a 

coordenação de discentes da pós graduação stricto sensu do IDP.  

Encontro 1 (09.06). 

Encontro 2 (23.06). 

 

Carga horária: 16 horas em sala de aula 

14 horas de trabalho em grupo auto organizadas 

Carga horária total do curso: 30 horas 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/81657/77884

