
 

 

 
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA 
Centro de Ciências Jurídicas 
Núcleo de Pesquisa 

 
EDITAL N. 01/2022/NUPESQ/CCJ 
 

 
Torna públicas as condições de inscrição e de seleção interna de alunos para 
desenvolver atividades voluntárias de pesquisa no Projeto Pesquisa Empírica 
e Jurimetria. 

 
 
O Núcleo de Pesquisa do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza (NUPESQ-CCJ), no uso de suas 
atribuições, torna públicas as condições de inscrição e de seleção interna, no período de 10 a 21 de janeiro de 2022, para 
o desenvolvimento de atividades de pesquisa voluntária e não remunerada vinculada ao PROBIC/FEQ, com a finalidade 
de participar do Projeto Pesquisa Empírica e Jurimetria. 
 
Serão ofertadas 04 (quatro) vagas para alunos(as) do curso de Graduação em Direito da UNIFOR e ainda 
formação de cadastro de reserva. 
 
1.Cronograma: 
a) lançamento do edital: 07/01/2022; 
b) período de inscrições: 10 a 21/01/2022; 
c) análise das inscrições, com divulgação das inscrições aprovadas: até 24/01/2022; 
d) entrevista dos candidatos selecionados, com inscrição aprovada: 25/01/2022, a partir de 08h00; 
e) divulgação dos resultados: até 27/01/2022; 
e) início das atividades de pesquisa: 02/02/2022. 
 
2. Público-alvo: 
Discentes do curso de graduação da UNIFOR e que tenham perfil para se dedicar às atividades de pesquisa e redação de 
trabalhos científicos.  
 
3. Pré-requisitos:  
Poderão se candidatar à seleção os discentes que: 
a) estejam regularmente matriculados no Curso de Graduação em Direito da UNIFOR e que tenham concluídos pelo 
menos 54 (cinquenta e quatro) créditos; 
b) ter PMG maior ou igual a 8,0 (oito) para os alunos de graduação; 
c) tenham disponibilidade para dedicação de 06 (seis) horas semanais às atividades de pesquisa / reuniões; 
d) tenham currículo cadastrado na Plataforma Lattes; 
e) não possuir vinculação com Projetos de Pesquisa UNIFOR sob a orientação de outros professores coordenadores. 
 
4. Documentação necessária: 
a) Cópia do histórico da Graduação (com a indicação do PMG); 
b) Preenchimento do Formulário de Inscrição (Anexo I);  
c) Currículo na Plataforma Lattes/CNPQ; 
d) Carta de Intenções manifestando as razões / interesse em participar do Projeto Pesquisa Empírica e Jurimetria  
Obs.:  
Todos os documentos devem ser enviados em única oportunidade para o e-mail:pesquisaempiricaemdireito@gmail.com 
 
5. Forma de seleção: 
Análise de histórico, currículo e carta de intenções (eliminatória) e entrevista (eliminatória e classificatória). 
 
6. Número de vagas: 
Serão disponibilizadas 04 (quatro) vagas para alunos(as) do curso de Graduação em Direito da UNIFOR e formação de 
cadastro de reserva. 
 
7. Disposições gerais: 
a) As informações e resultado da seleção, convocação e demais informes do grupo serão repassadas via e-mail para os 
inscritos, divulgadas pelo portal da Universidade de Fortaleza ou estarão disponíveis na Secretaria do Nupesq/CCJ. 
b) O processo de seleção se baseia na autonomia didático-científica dos coordenadores, cabendo aos mesmos a decisão 
final sobre a composição das vagas e critérios de corte. 



 

 

c) Os (as) aprovados (as) na seleção assumem o compromisso de seguir o Regimento Interno do Projeto Pesquisa 
Empírica e Jurimetria. 
d) Demais informações podem ser obtidas pelo e-mail: pesquisaempiricaemdireito@gmail.com. 
 
 

Fortaleza, 7 de janeiro de 2022. 
 
 
Profa. Dra. Mariana Dionísio de Andrade – Coordenadora do Projeto Pesquisa Empírica e Jurimetria 
Prof. Ms. Eduardo Régis Girão de Castro Pinto - Coordenador do Projeto Pesquisa Empírica e Jurimetria 

 



 

 

 
ANEXO I 

Formulário de Inscrição – Projeto Pesquisa Empírica e Jurimetria 
 

Nome completo: 

CPF: 

E-mail: 

Endereço: 

Instagram (se houver): Telefone: 

Numero de créditos concluídos (para alunos Graduação em Direito): Matrícula: 

Já participou de outro Projeto ou Grupo de Pesquisa? 

(      ) Não 

(      ) Sim 

Qual? 

 

Já estagiou ou está estagiando? 

(      ) Não 

(      ) Sim 

Onde? 

 

Cursos ou habilidade no uso de novas tecnologias (descreva): 

 

 

 

Domínio de língua estrangeira:  

Inglês: (   ) Lê      (   ) Fala    (   ) Escreve 

Francês (   ) Lê      (   ) Fala    (   ) Escreve 

Espanhol (   ) Lê      (   ) Fala    (   ) Escreve 

Outras:_________________________________________________________________________ 

Possui disponibilidade de 06h semanais para participação nas atividades desenvolvidas pelo projeto? 

(      ) Não 

(      ) Sim 

    Declaro ter lido e concordado com todos os termos do presente Edital e do Regimento Interno do Proped. 
 
 
 
 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 


