
                                                                                                              

FACULDADE SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

CURSO DE DIREITO 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA GRUPO DE PESQUISA 

 

A Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Santíssimo Sacramento – FSSS faz saber o 

seguinte Processo Seletivo para Grupo de Pesquisa: 

O grupo de pesquisa ESTADO, CONSTITUIÇÃO E DIREITOS FUNDAMENTAIS, coordenado pelos 

Professore Leandro Carvalho Sanson e Daniel Borges, convoca os alunos do Curso de Direito da 

Faculdade Santíssimo Sacramento, para participarem da seleção de novos membros. 

 1. DA FINALIDADE. A presente seleção é dirigida aos alunos que tenham interesse pela 

pesquisa no âmbito da Teoria Geral do Estado e do Direito Constitucional, com foco nos 

Direitos Fundamentais. 

2. DO GRUPO DE PESQUISA. Este grupo tem por objeto precípuo analisar e debater as teorias 

relacionadas a relação entre Estado, Direito e Sociedade, partindo da compreensão do 

Constitucionalismo Moderno, bem como o debate com as teses Neoconstitucionalistas, e a 

partir disso refletir a concretização dos direitos fundamentais na perspectiva da realidade 

brasileira.   

3. DA PRODUÇÃO ACADÊMICA. Cada aluno vinculado ao projeto deverá, ao final do semestre, 

apresentar um trabalho como resultado da pesquisa (artigo, resenha ou monografia). O tipo 

do trabalho a ser apresentado por cada aluno será definido no início das atividades em 

conjunto com os professores orientadores e de acordo com as aptidões e objetivos individuais 

do aluno.  

4. DAS REUNIÕES. As reuniões serão sediadas na Faculdade Santíssimo Sacramento – FSSS. Os 

encontros terão periodicidade quinzenal, ocorrendo preferencialmente às sextas-feiras, no 

turno vespertino.  

5. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO. Serão disponibilizadas 04 

(quatro) vagas para interessados. As candidaturas observarão os seguintes critérios gerais:  



5.1. Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Direito da Faculdade Santíssimo 

Sacramento; 

 5.2. Ter interesse e disponibilidade para reuniões semanais, leitura de textos, pesquisas 

individuais e coletivas, participação em eventos etc..  

5.3. Além da observância aos requisitos acima, serão classificados os 04 alunos que, entre os 

discentes inscritos, apresentarem o melhor desempenho nos seguintes critérios: a) Carta de 

Exposição de motivos. 

6. DAS INSCRIÇÕES. As inscrições serão realizadas no período de 26/09/2019 a 03/10/2019, 

junto a secretaria da Coordenação do Curso, mediante o preenchimento do formulário de 

inscrição e carta de exposição de motivos.  

7. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADO. As candidaturas serão avaliadas pela Coordenação 

do processo seletivo, composta pelos professores orientadores. O resultado será divulgado 

pelos mesmos veículos que este edital. 

 

 

Alagoinhas, 26 de setembro de 2019. 

 

 

Prof. Me. Leandro C Sanson 

Coordenador do Curso de Direito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              

 
PROCESSO SELETIVO DE GRUPO DE PESQUISA 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
GRUPO: ESTADO, CONSTITUIÇÃO E DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
 
Nome: _______________________________________________________________ 

Curso: _________________________ 

Semestre:______________________ 

Turno: _________________________ 

 

CARTA DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

OBS: O(a) Aluno (a) deve descrever de forma argumentativa os motivos que levaram a fazer a 
seleção para o Grupo de Pesquisa, bem como a importância para sua vida acadêmica. Também 
deve sucintamente expor seu tempo disponível para as atividades do grupo. 
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