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EDITAL DE SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDOS 

DO PROJETO DE PESQUISA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E REGULAÇÃO  

ANO LETIVO 2021 
 
 

Edital de seleção de acadêmicos(as) para participar do Grupo de 

Estudos do Projeto de Pesquisa Administração Pública e 

regulação, do Programa de Pós- Graduação em Direito da 

Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério 

Público (FMP), sob a Coordenação do professor Dr. Juliano Heinen. 

 

I – EMENTA 

Estudar, de forma estruturada e sistemática, a regulação dos setores da atuação da 

Administração Pública brasileira, especialmente no âmbito da prestação de serviços públicos. 

Intenta-se apresentar, discutir e oferecer uma contribuição à concepção da ordenação 

constitucional e legal no tema, a fim de fomentar o desenvolvimento e o fortalecimento da 

regulação no país. pretende-se, ainda, debater as noções teórico-dogmáticas de serviço 

público e de atividade econômica, estudando suas inter-relações jurídicas. 

 

II – COORDENADOR DO PROJETO DE PESQUISA 

Prof. Dr. Juliano Heinen 

 

III – COORDENADORAS DOS ENCONTROS 

A definir. 

 

 

IV – OBJETIVO 

http://www.fmp.com.br/
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O objetivo geral é possibilitar o contato com a temática antes mencionada e a 

compreensão de suas significações na ambiência do positivismo jurídico tal como compreendido em 

suas principais formulações teóricas contemporânenas sob a influência externa dos direitos humanos 

e interna dos direitos fundamentais. Os objetivos específicos se constituem em: a) compreender o 

significado e o alcance das categorias envolvidas no estudo do positivismo, dos direitos humanos e 

dos direitos fundamentais; b) analisar e compreender a relação entre o conceito de democracia 

juridicamente mediado pelo influxo tanto dos direitos humanos quanto dos direitos fundamentais; c) 

verificar a insuficiência de uma concepção meramente formal de democracia, que teria como 

consequência uma concepção meramente formal de direito, e a emergência de um positivismo crítico 

dela decorrente; d) construir criticamente a compreensão da existência de uma dimensão material de 

democracia que possibilite uma concepção material do direito, tendo por parâmetro direitos 

humanos no plano internacional e direitos fundamentais no plano interno. 

 
 

V – METODOLOGIA 
 

Realizar-se-ão seminários, os quais serão apresentados por todos os inte- grantes do grupo 

de estudos. Os temas dos seminários serão expostos e distribuídos entre os acadêmicos no primeiro 

encontro. Os próprios acadêmicos serão responsá- veis pela pesquisa, sempre com preocupação 

crítica na análise dos problemas rela- cionados ao tema eleito. Na data aprazada para o seminário, os 

respectivos apresen- tadores deverão realizar uma exposição crítica, entregando aos demais 

participantes uma minuta (handout) da pesquisa realizada. Tal minuta deverá refletir os estudos feitos 

pelos apresentadores, descrevendo os pontos que serão abordados, a biblio- grafia consultada etc. Os 

pesquisadores deverão expandir as suas investigações para além dos textos-base adotados. Durante e 

após a exposição, haverá o fomento ao debate e à reflexão, como forma de proporcionar ampla 

participação. Justamente para propiciar maior aprofundamento e interação nos encontros, todos os 

participantes deverão, previamente, pesquisar os pontos temáticos, bem como proceder à leitura e 

fichamento do texto indicado pelo Coordenador do Projeto de Pesquisa, que deverão ser entregues 

no início de cada encontro às coordenadoras de acordo com o cronograma. Também serão realizadas 

palestras e debates com professores convidados, os quais serão aprazados ao longo do ano. 

http://www.fmp.com.br/
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VI – RESULTADOS 

O estudo desse tema pretende entregar resultados de pesquisas aplicadas, bem como 

apresentar alternativas para problemas-chave da regulação exercida pela Administração Pública 

brasileira. 

Para tanto, pretende-se: 

• Avaliar os efeitos da regulação, em termos jurídicos e econômicos; 

• Fomentar o debate sobre o direito vigente; 

• Explorar alternativas jurídicas para determinados setores de atuação do Estado, 

propondo novos instrumentos e mecanismos de regulação e de intervenção; 

• Estabelecer distinções e compreensões teórico-dogmáticas acerca da noção de “serviço 

público”, conforme a matriz constitucional e legal brasileira. 

 
 

VII – LOCAL DOS ENCONTROS 
 

Sala 02 do 10º andar da Fundação Escola Superior do Ministério Público. 
 
 
 

VIII – CRONOGRAMA DE ENCONTROS 
 
 
As reuniões serão virtuais e acontecerão às 17h da primeira sexta-feira de cada mês, nas seguintes datas: 

 9 de abril 

 7 de maio 

 11 de junho 

 6 de agosto 

 3 de setembro 

 1º de outubro 

 5 de novembro 

 3 de dezembro 

http://www.fmp.com.br/
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IX – VAGAS 

● 15 (quinze) vagas para alunos(as) de graduação em Direito que estejam cursando a partir 

do 5º semestre da matriz curricular e tenham coeficiente de rendimento escolar igual ou 

superior a 7,0 (sete) ou equivalente. 

● 5 (cinco) vagas para alunos(as) de pós-graduação lato sensu em Direito. 
 

● 5 (cinco) vagas para alunos(as) de pós-graduação stricto sensu em Direito. 
 

● 5 (cinco) vagas para egressos de curso de graduação em Direito, técnicos e colaboradores 

estrangeiros graduados ou graduandos em Direito que estejam cursando a partir do 5º 

semestre da matriz curricular e tenham coeficiente de rendimento escolar igual ou superior a 

7,0 (sete) ou equivalente. 

 
 
 

X – INSCRIÇÕES 
 

As inscrições poderão ser realizadas de 22 de fevereiro a 26 de março de 2021. Os alunos da 

Fundação Escola Superior do Ministério Público deverão preencher a ficha de inscrição disponibilizada 

no Portal do Aluno ou no site da FMP e enviá-la para o endereço eletrônico 

https://ppgd.fmp.edu.br/grupodepesquisa/, anexando cópia do Currículo Lattes atualizado 

(http://lattes.cnpq.br/). O público externo deverá baixar a ficha de inscrição disponível no site da FMP 

e encaminhá-la, devidamente preenchida, para o endereço eletrônico 

https://ppgd.fmp.edu.br/grupodepesquisa/, acompanhada de cópias do Currículo Lattes atualizado, 

histórico(s) escolar(es) e, se for o caso, do(s) diploma(s). 

 

XI – SELEÇÃO 
 

Os acadêmicos serão selecionados a partir da análise da justificativa de participação 

apresentada na ficha de inscrição; do(s) histórico(s) escolar(es); e do Currículo Lattes, podendo ser 

realizada, se for considerada necessária, entrevista pelo Coordenador do Projeto de Pesquisa, em data 

http://www.fmp.com.br/
https://ppgd.fmp.edu.br/grupodepesquisa/
http://lattes.cnpq.br/
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e horário previamente estabelecido. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 31 de 

março de 2021, podendo ser postulada pelo acadêmico eventualmente preterido, mediante 

requerimento devidamente fundamentado, reconsideração do resultado final da seleção ao 

Coordenador do Projeto de Pesquisa no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data de publicação 

do resultado. 

 
 

XII – BOLSA 
 

 
Será concedida 01 (uma) bolsa parcial, na forma de desconto em mensalidades escolares, a um dos 

discentes da FMP participantes do grupo de estudos, selecionado pelo Coordenador do Projeto de 

Pesquisa com base nos mesmos critérios fixados para a seleção dos participantes somados à 

análise das condições socioeconômicas. Na forma da Resolução da Direção nº 01/2019, a bolsa 

corresponderá a 6 (seis) créditos de desconto, distribuídos na proporção de 1 (um) crédito por 

mensalidade escolar, para aluno da Graduação em Direito; 25% (vinte e cinco por cento) de 

desconto em seis mensalidades escolares, para aluno de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; e 

5% (cinco por cento) de desconto em seis mensalidades escolares para aluno do curso de 

Mestrado em Direito. O desconto cessará automaticamente na hipótese de cancelamento de 

vínculo do acadêmico com o grupo de estudos. E caso o cancelamento do vínculo dê-se em razão 

de falta nos encontros ou de não apresentação de seminário na data agendada, bem como no caso 

de o discente não publicar os resultados da pesquisa na forma prevista no artigo 16 do 

Regulamento da Iniciação Científica e da Pesquisa Institucional da Faculdade de Direito da FMP, os 

valores que haviam sido deduzidos em virtude da bolsa poderão ser cobrados pela FMP, na mesma 

forma e proporção dos descontos, nas mensalidades escolares subsequentes. 

 
 

XIII – CANCELAMENTO DO VÍNCULO 
 

Será extinto o vínculo do(a) acadêmico(a) que incorrer em quaisquer das se- guintes 

situações: i) faltar três encontros; ii) chegar reiteradamente atrasado(a) nos encontros ou sair antes 

de seu término; iii) deixar de entregar os fichamentos solici- tados nos prazos aprazados; iv) 

evidenciar desinteresse nas leituras, nos debates ou seminários; iv) não realizar a apresentação do 

seminário na data agendada; v) não apresentar os resultados das pesquisas na forma prevista no item 

VI deste Edital; ou 

http://www.fmp.com.br/
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v) desrespeitar o Coordenador do Projeto de Pesquisa, as coordenadoras dos encon- tros ou demais 

integrantes do grupo de estudos. Extinto o vínculo, não será expedi- da carta de participação no grupo 

de estudos, tampouco serão concedidas, no caso de graduandos da FMP, horas complementares na 

modalidade pesquisa, ainda que de forma parcial. 

 
 

XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Eventuais dúvidas acerca do grupo de estudos podem ser encaminhadas para o e-mail 

julianoheinen@hotmail.com  

Lacunas serão integradas pelo Coordenador do Projeto de Pesquisa Garantias processuais civis 

dos bens transindividuais. 

 
Porto Alegre, 108 de fevereiro de 2021. 

Gilberto Thums, Me. 
 

Diretor da Faculdade de Direito Fundação Escola 

Superior do Ministério Público. 

http://www.fmp.com.br/
mailto:julianoheinen@hotmail.com

