
 

Edital nº 1/2022 do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Tutela penal das liberdades 
 
O professor do Curso de Direito Fábio Rocha Caliari torna público o processo de SELEÇÃO DE 
DISCENTES VOLUNTÁRIOS, com certificação, para atuarem junto ao Grupo de Estudos e 
Pesquisa sobre Tutela penal das liberdades: provas, erro judiciário, condenações injustas, 
e a contribuição da epistemologia jurídica, coordenado pelo Professor Fábio Rocha Caliari 
(UEMG/Ituiutaba), tendo como colaboradores Professor Túlio Arantes Bozola 
(UEMG/Ituiutaba) e Professor Fausy Vieira Salomão (UEMG/Frutal). 
 
1. OBJETIVOS DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA: 
 

➢ Incentivar o protagonismo dos voluntários no planejamento e execução de ações de 
estudo e pesquisa envolvendo prova penal e a fundamentação das decisões no 
processo criminal; 

 
➢ Fomentar a leitura crítica de artigos científicos, bem como a escrita de capítulos e/ou 

livros e a divulgação dos conhecimentos adquiridos; 
 

➢ Atuar ativamente nas ações que visem a ampliação da pesquisa junto a Universidade 
do Estado de Minas Gerais. 

 
2. VAGAS E INSCRIÇÕES: 
 

➢ Serão oferecidas SEIS VAGAS, sendo QUATRO para discentes dos Cursos de Direito 
da UEMG/Ituiutaba e DUAS para discentes do Curso de Direito de (UEMG/Frutal). 

 
➢ Para inscrever-se, o aluno interessado deve preencher o formulário 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer__tyxDf9SqTxPBeLLZckeTUaoNeKuP
_dEcmMAbHhEa60sA/viewform?usp=sf_link, dentro do período estabelecido neste 
edital. 
 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS: 
 

➢ Os(as) Candidatos(as) deverão ter disponibilidade de pelo menos QUATRO HORAS 
SEMANAIS para a leitura dos textos a serem discutidos no formato de grupo de 
discussão, análise dos casos apresentados, bem como para participar das ações 
organizadas pelo Grupo de Estudos e Pesquisa. 
 

➢ Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Direito entre o 5º e 9º 
períodos;  
 

➢ Ter disponibilidade de 4 horas semanais e participar das reuniões semanais de 
pesquisa, através de sistema remoto, em horários a serem indicados pelo 
coordenador; 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer__tyxDf9SqTxPBeLLZckeTUaoNeKuP_dEcmMAbHhEa60sA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer__tyxDf9SqTxPBeLLZckeTUaoNeKuP_dEcmMAbHhEa60sA/viewform?usp=sf_link


 

➢ Participar do Seminário de Pesquisa e Extensão (P&E) da UEMG com apresentação de 
trabalho relacionado ao projeto desenvolvido no presente edital; 

 
4. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

➢ O presente edital rege as atividades que serão desenvolvidas de forma voluntária 
durante os meses de AGOSTO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023. 

 
5. PROCESSO DE SELEÇÃO  
 

➢ A seleção constará de:  
 

• Redação: os candidatos deverão se apresentar na data abaixo indicada, quando farão 
uma redação que deverá conter entre 20 e 30 linhas sobre tema dentro do grupo de 
estudo e pesquisa. 

 

• A redação valerá 100 (cem) pontos, não sendo classificados os candidatos que 
obtiverem nota inferior a 75 (setenta e cinco) pontos;  

 

• Entrevista: a entrevista versará sobre o interesse e disponibilidade do aluno para 
participação na atividade de pesquisa científica. A entrevista valerá 100 (cem) pontos, 
não sendo classificados os candidatos que obtiverem nota inferior a 75 (setenta e 
cinco) pontos. 

 
6. DOS RESULTADOS E RECURSOS: 
 

➢ O resultado parcial será divulgado conforme cronograma, por meio do envio de e-
mail aos candidatos. O(a) Candidato(a) terá dois dias úteis para contestar o resultado 
parcial, apresentando Recurso no corpo do e-mail: fabio.caliari@uemg.br. 
 

7. CRONOGRAMA: 
 

ATIVIDADE DATAS 

INSCRIÇÕES 13/06 a 30/06/2022 

REDAÇÃO  08/07/2022 

ENTREVISTA 15/07/2022 

RESULTADO PARCIAL 18/07/2022 

RECURSOS 19 a 21/07/2022 

RESULTADO FINAL 22/07/2022 

 
7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

➢ Em caso de desistência do(a) Candidato(a) classificado(a) será chamado(a) o(a) 
candidato(a) classificado(a) em sequência. 

 
➢ Os alunos selecionados poderão concorrer a quaisquer formas de bolsas e Programas 

de Apoio a Pesquisa oferecidas pela Universidade do Estado de Minas Gerais, ou 



 

outros órgãos de fomento, durante as atividades do grupo, respeitando os requisitos 
exigidos pela entidade financiadora. 

 
➢ Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação deste programa de pesquisa. 

 
➢ O prazo de vigência deste edital será de 9 (nove) meses, somente para substituição 

de discente classificado, quando formalmente justificada. 
 

➢ Ao efetivar sua inscrição, o(a) candidato(a) aceita, irrestritamente, as normas 
estabelecidas neste Edital. 

 
 
 

Ituiutaba, 06 de junho de 2022. 
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