
 

 

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 resultado do Edital 

destinado ao provimento de vagas de Estágio Instituições Referência na Pesquisa por alunos 

regularmente matriculados no curso de Graduação em Direito. 

 

Edital nº 082/2021 

 
1 SELECIONADOS: 

 

Nome da(o) candidata(o) Categoria Projeto 

Guilherme Ornelas Monteiro Bolsista Governance 4.0 - Prof. José Roberto 

Afonso 

Beatriz Arantes Olivon Bolsista Estrutura remuneratória nas carreiras 

jurídicas brasileiras - ProfLuciana Garcia 

Luís Fernando Nogueira Rodrigues Bolsista Aspectos qualitativos do presidencialismo 

de coalizão - Prof.João Paulo Bachur 

 

2 REGRAS DO PROGRAMA: 

 

2.1 O IDP RESEARCH INTERNSHIP 2021 se desenvolverá integralmente em modalidade 

remota, com o uso de plataformas online para o desempenho das atividades, no período de 

13/09/2021 a 13/12/2021. 

 

2.2 Os aprovados  deverão  ter  disponibilidade para dedicar, pelo  menos, 6 (seis)  horas 

semanais às atividades do IDP RESEARCH INTERNSHIP. 

 

2.3 O IDP  Research Internship será  organizado  e  desenvolvido  pela  equipe  da  Coordenação  

da Pós-Graduação em Direito do IDP, doravante denominada Comissão Organizadora, que será 

responsável pelo recebimento das inscrições, pela instrução do processo e pela seleção dos/as 

estudantes a participarem do Programa. 

 

2.4 Os(as)estudantes de graduação selecionados/as, na forma deste Edital, farão jus à validação 

de 50(cinquenta) horas complementares, condicionada à avaliação em grau regular ou superior, 

realizada pela docente responsável. 

 

Parágrafo único: a avaliação a qual se refere o caput medirá o produto final apresentado 

pelos(as) discentes, assim como levará em consideração a contribuição da pesquisa, o 

desempenho do(a) discente em relação à assiduidade, cumprimento de prazos, reflexão sobre 

a literatura, entre outros. 

 

2.5 As três vagas de estágio referente a cada docente supervisor(a) corresponde a uma bolsa de 

incentivo à pesquisa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem pagos durante os três 

meses de realização do estágio aos candidatos selecionados. 

 

 
Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. 



 

 

 

 

 
JOÃO PAULO BACHUR 

Coordenador do Programa de Pós Graduação em Direito Constitucional do IDP 

 

 
JANETE RICKEN LOPES DE BARROS 

Coordenadora do Centro de Pesquisa - CEPES 

 


