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GRUPO DE PESQUISA – SISTEMA SOCIAL, AUTONOMIA E DIREITO 
PENAL 

 
EDITAL N.º 006/2017 

 
A Faculdade 2 de Julho, através da Direção Geral, representada pelo professor 
Marcos Baruch Portela, torna público o presente edital de seleção interna de 
estudantes do Curso de Graduação em Direito para participarem do GRUPO 
DE PESQUISA – SISTEMA SOCIAL, AUTONOMIA E DIREITO PENAL. 
 
O Grupo de Pesquisa é decorrente dos apoios do Centro Acadêmico Josaphat 
Marinho, da Coordenação do Curso de Direito e do Professor Lucas Gabriel, 
mestre e doutorando em Direito pela UFBA, que é o Líder do Grupo de 
Pesquisa. 
 
O processo será realizado de acordo com os critérios previstos neste edital. 
 
1. Dos OBJETIVOS DO GRUPO DE PESQUISA – SISTEMA SOCIAL, 
AUTONOMIA E DIREITO PENAL 
 
1.1 Geral 
 
O Grupo visa o desenvolvimento da pesquisa discente sobre a compreensão 
da função do Direito Penal no sistema social contemporâneo, propiciando, para 
além da apreensão teórica das bases filosóficas do tema, experiência científica 
através da produção de artigos e seminários sobre o tema. 
 
1.2 Específicos 
 
Analisar a base teórica que fundamenta o sistema penal na sociedade 
contemporânea. 
Criticar o papel da autonomia como elemento capaz de orientar a proibição 
penal. Através da análise da relação do direito penal com a eutanásia, a morte 
assistida, o aborto, assim como outras práticas relacionadas ao contexto da 
auto e heterolesão. 
Descrever a função do Direito Penal no Estado Democrático de Direito. 
Proteção ao bem jurídico e manutenção da estabilidade normativa. 
Desenvolver a pesquisa científica. 
Desenvolver a comunicação científica, com a realização de um seminário 
interno de pesquisa para divulgação do resultado dos estudos. 
Oportunizar a criação de um veículo de comunicação com uma revista de 
Direito Penal com os artigos produzidos pelo grupo. 
 



  

Faculdade 2 de Julho 
Av. Leovigildo Filgueiras, 81 - Garcia, Salvador - BA, 40100-000 

 
 

 
 
1.3 Caracterização geral da metodologia de aprendizagem 

Lógico-dedutivo. Proposição de leitura, análise, decomposição e apresentação 
das propostas dogmáticas, no âmbito penal, sobre os fundamentos do direito 
penal e a inserção da autonomia como elemento orientador da 
responsabilidade penal no sistema jurídico contemporâneo.  
 
 
2 PÚBLICO-ALVO 

 

2.1 Discentes da Faculdade 2 de Julho que estejam matriculados 

regularmente no curso de graduação em Direito. 

 

3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E VAGAS 

 

3.1 Estar regularmente matriculado na Faculdade 2 de Julho a partir do 2º 

semestre. 

3.2 Enviar para o e-mail da Coordenação da Pós - graduação, Pesquisa e 

Extensão os seguintes dados: 

Nome: 

Número de Matrícula: 

Telefone: 

E-mail: 

Semestre: 

3.3 Redação respondendo a seguinte pergunta: "Qual a função do Direito 

Penal no Estado Democrático de Direito?", máximo de 30 linhas. 

3.4 A seleção dos inscritos será feita pelo Líder do Grupo de Pesquisa.  

3.5 Serão oferecidas 10 vagas. 

3.6 A depender da demanda, o Líder do grupo poderá aumentar o número 

de vagas e selecionados. 

3.7 Os selecionados serão classificados a partir da avaliação das redações 

enviadas. 

 

4 DOCUMENTAÇÃO A SER ENCAMINHADA POR E-MAIL 

4.1 Fotocópia do Comprovante de Matrícula. 

4.2 Formulário de Inscrição. 

4.3 Redação conforme ponto 3.3. 

4.4 Enviar os documentos para os seguintes e-mails: 

posfaculdade2j@gmail.com / lgabriel.costa@gmail.com 

mailto:posfaculdade2j@gmail.com
mailto:lgabriel.costa@gmail.com
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5 DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO E INÍCIO DAS 

ATIVIDADES 

5.1 Dia 15 de maio de 2017 - Lançamento do edital nos murais e redes 

sociais da F2J. 

5.2 De 15 de maio a 23 de maio de 2017 – Recebimento de inscrições e 

documentos por e-mails dos interessados. 

5.3 Dia 25 de maio – resultado dos selecionados. 

5.4 O Líder do Grupo, Professor Lucas Gabriel, definirá o cronograma das 

atividades a partir do início dos trabalhos. 

 
6 DA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS 

 
6.1 Não há previsão de remuneração aos estudantes participantes do Grupo 

de Pesquisa. 

6.2 Os estudantes serão certificados com carga total de 20 horas 

correspondentes à Iniciação Científica quando houver participação mínima de 

80% nas ações previstas do curso. 

 

7 DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTUDANTES DO GRUPO DE PESQUISA 

7.1 Frequentar regularmente as reuniões do Grupo de Pesquisa. 

7.2 Entregar nos prazos estabelecidos pelo cronograma de atividades e 

relatórios solicitados. 

7.3  Participar de outras atividades propostas como seminários, 

conferências, congressos e feiras. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Núcleo de Pós-
graduação, Pesquisa e Extensão (NPEX). 
 
As propostas submetidas fora do prazo ou com documentação 
incompleta não serão consideradas pela Líder e estarão desclassificadas 
automaticamente.  
 
 
Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail 
efsonlima@mail.com ou pessoalmente no Núcleo de Pós – graduação,  
 

mailto:efsonlima@mail.com
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Pesquisa e Extensão, às quartas e quintas-feiras, nos períodos da manhã e 
tarde. 
 
 
 
 

Salvador, 17 de maio de 2017. 
 
 
 

 
 
 
 

Professor Marcos Baruch Portela 
Direção Geral 

 
 
 

 
 
 

Professora Leda Lessa 
Direção Acadêmica 

 
 
 
 
 
 

Professor Efson Batista Lima 
Coordenação do Núcleo de Pós - graduação, Pesquisa e Extensão 

 
 
 

 
 

 

 


