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CURSO: DIREITO 
 

 

O Coordenador do Curso de Graduação em Direito da Faculdade Católica Imaculada 

Conceição do Recife, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no Regimento Interno, 

resolve: 

Art.1º. Ficam abertas as inscrições do processo seletivo para composição de Grupo de Estudo no 

período de 04/03/2022 à 11/02/2022 na Recepção da Coordenação de Curso da Faculdade, 

observado o seu horário de funcionamento. 

Art.2º. O processo seletivo será realizado no dia 14/03/2022, às 17:00h e constará de prova escrita 

e entrevista, sobre todos os assuntos do programa da disciplina à qual o(a) discente está se 

candidatando, além da avaliação do histórico escolar do candidato. 

Art.3º. A banca examinadora será constituída de 03 (três) professores(as) do curso, sendo 

designado pelo Coordenador do Curso, que presidirá os trabalhos. 

Art.4º. A nota final será a média aritmética das notas atribuídas pela banca examinadora à prova 

teórica e/ou prática (peso=6) e ao histórico escolar do aluno (peso=4). 

Art.5º. Os estudantes com desempenho de aproveitamento durante o semestre 2021.2, mediante 

aprovação do docente líder do grupo de estudo, receberá certificado de conclusão com 40 horas de 

atividades complementares.  

Art.6º. Os encontros dos grupos de estudos acontecerão mensalmente, com reuniões 

presenciais com duração média 2 (duas) horas e atividades remotas, conforme calendário 

previamente estabelecido pelo docente líder do grupo de estudo. 

Art. 7º. O aproveitamento no grupo de pesquisa para fins de certificação e atribuição de carga horária 

ocorrerá mediante entrega do paper (apresentação breve e assertiva dos resultados da pesquisa), 

devendo ser previamente aprovado pelo professor líder do grupo, conforme metodologia ajustada. 

Art.8º. Serão destinadas 5 vagas por cada grupo de estudo, constante no quadro abaixo: 

 
1. Ciências Forenses e Criminalística Moderna 
Docente líder do Grupo de Estudo: Prof. Diogo Ramos  
 
2. Temas Contemporâneos em Direito Penal e Processo Penal 
Docente líder do Grupo de Estudo: Prof. Adelson Silva  
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3. Temas Contemporâneos em Direito Civil 
Docente líder do Grupo de Estudo: Prof. Pedro Augusto de Araújo  
 
4. Jurisdição, Sociedade e Democracia 
Docente líder do Grupo de Estudo: Profª. Juliana Castro 
 
5. Direito e Mulher: Legislações sob uma Perspectiva de Gênero. 
Docente líder do Grupo de Estudo: Profª. Bruna Veiga  
 
6. Temas Contemporâneos em Direito Constitucional 
Docente líder do Grupo de Estudo: Profª. Manoela Alves  
 
7. Segurança Pública, Direitos Humanos e Processo Penal 
Docente líder do Grupo de Estudo: Prof. Fred Rosa 
 

Art.9º. Os casos omissos serão resolvidos por esta Coordenação do Curso. 

 
 

 
Recife, 04 de Março de 2022 

 

 

Prof. Me. Diogo Ramos 
Coordenador do Curso de Direito 

Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife 


