
 
 

EDITAL Nº 073/2020 de 31/08/2020 

 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE VAGAS 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA 

DISCENTES PELO LABORATÓRIO DE 

TEMAS AVANÇADOS DE DIREITO CIVIL 

 

O Diretor Acadêmico, Rodrigo Teixeira Coffler, no uso de suas atribuições legais, por 

intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ensino 

Superior de Linhares (Faceli), torna pública a abertura de vagas destinadas a 

estudantes do curso de Direito desta instituição para a participação no 

LABORATÓRIO DE TEMAS AVANÇADOS DE DIREITO CIVIL, sob a coordenação 

dos Professores Adjuntos Tiago Cação Vinhas e Victor Conte André, nos termos que 

se seguem.  

 

CAPÍTULO I 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 1º. A inscrição dos interessados em participar do LABORATÓRIO DE TEMAS 

AVANÇADOS DE DIREITO CIVIL se dará no período de 01/09/2020 a 11/09/2020, 

por meio de envio de e-mail para a Coordenação de Pesquisa e Extensão: 

pesquisaextensao@faceli.edu.br, no qual deverá constar arquivo de texto (formato 

.doc, .pdf ou equivalente) contendo o projeto de iniciação científica.  

 

Art. 2º. Serão orientados até 5 (cinco) projetos, totalizando até 10 (dez) vagas, 

considerando que um projeto de pesquisa pode ter até 2 (dois) estudantes.  

 

Art. 3º. Os projetos são destinados aos estudantes do curso de Direito (3º período a 

8º período) da Faceli, que desenvolverão pesquisas em uma das linhas de pesquisa 

abaixo:  

 

 Parte Geral 

 Obrigações 

 Contratos 

 Responsabilidade Civil 

 Coisas 

 Família 

 Sucessões  

 



 
CAPÍTULO II 

DA SELEÇÃO 

 

Art. 4º. Todos os interessados deverão protocolar projeto de iniciação científica sobre 

um tema de Direito Civil dentro das linhas de pesquisa citadas no artigo anterior, com 

base no modelo de projeto constante no Anexo I deste Edital. 

 

Art. 5º. Por meio da análise dos projetos, o LABORATÓRIO DE TEMAS 

AVANÇADOS DE DIREITO CIVIL selecionará até 5 (cinco) projetos para orientar ao 

longo de dois semestres.  

 

Art. 6º. O resultado final será publicado no site da Faceli, contendo a relação dos 5 

(cinco) projetos selecionados e dos eventuais outros projetos aprovados, mas não 

selecionados, por ultrapassar o limite de 5 (cinco) projetos. 

 

Parágrafo único. Em caso de desistência formal ou não cumprimento do cronograma 

de pesquisa dentro do primeiro mês de atividade, será chamado o próximo colocado. 

Ultrapassado o prazo de um mês, não serão convocados os próximos colocados e a 

vaga será considerada extinta. 

 

CAPÍTULO III 

DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

Art. 7º. Ao longo dos dois semestres, o aluno (individualmente ou em dupla) vai 

produzir pesquisa que resultará, até julho de 2021, na produção de um artigo científico.  

 

§ 1º. Os trabalhos também podem vir a ser apresentados em eventos acadêmicos, 

nos quais a Faceli será citada como instituição financiadora da pesquisa. 

 

§ 2º. Ao longo dos semestres, os professores orientadores agendarão reuniões 

virtuais mensais, para indicar obras para fichamento, fontes de análise e 

procedimentos teóricos-metodológicos para a realização da pesquisa. 

 

CAPÍTULO IV 

DA CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 8º. Os participantes deste grupo de estudos receberão certificado de 50 

(cinquenta) horas, desde que tenham participação integral nas reuniões de Iniciação 

de Pesquisa e produzam um artigo até julho de 2021.  

 



 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica, ouvida a 

Coordenação de Pesquisa e Extensão. 

 

Linhares, 31 de agosto de 2020. 

 

 

Original assinado 

Prof. Me. RODRIGO TEIXEIRA COFFLER 

Diretor Acadêmico da Faceli 

 

 

Original assinado 

Prof.ª Me. BRUNELLA TRISTÃO SIMONELLI 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão 

  



 
ANEXO I 

MODELO DE PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Nome do(s) estudante(s): 

 

Período(s): 

 

Linha de pesquisa (marcar uma opção): 

□ Parte Geral 

□ Obrigações 

□ Contratos 

□ Responsabilidade Civil 

□ Coisas 

□ Família 

□ Sucessões  

Tema: 

 

Justificativa para escolha do tema: 

[Máximo de 20 linhas] 

Objetivos: 

[Máximo de 20 linhas] 

Bibliografia preliminar: 

[Mínimo de 10 obras] 

 


