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EDITAL N.º 012/ DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

GRUPO DE PESQUISA – DIREITO E POLÍTICA NA OBRA DE JOSAPHAT 
MARINHO 

  
 
A Faculdade 2 de Julho, por seu Diretor Geral, 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 – DIREITO E 
POLÍTICA NA OBRA DE JOSAPHAT MARINHO. 
 
O Grupo de Pesquisa integra as atividades do Memorial Josaphat Marinho, cuja 
ação é responsável por articular ensino, pesquisa e extensão com foco na 
preservação e promoção da memória. 
 
O Grupo de Pesquisa será coordenado pela Professora Mestre Ana Angélica 
Marinho Rodrigues, graduada em Direito. 
 
O processo será realizado de acordo com os critérios previstos neste edital. 
 
1. OBJETIVOS  
  
 

1.1 Geral 
 
Estudar o perfil do intelectual, jurista e político baiano, Josaphat Marinho, que 
construiu sua trajetória entre o final da década de 40 do século XX até 2002, ano 
de sua morte, através da avaliação e análise de documentação que consta no 
Memorial sediado na Faculdade 2 de Julho.  
 
1.2  Específicos 
 
Explorar a documentação existente no Memorial com a finalidade de levantar 
hipóteses acerca de suas escolhas intelectuais, políticas e de vida no sentido de 
conhecer e identificar fatos, acontecimentos e pessoas que concorreram para a 
construção de sua significativa biografia, com vistas à publicação posterior de 
artigos em periódicos internos e externos.  
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
O século XX foi pródigo em acontecimentos que marcaram a história da 
humanidade. Dele nasceram as duas grandes guerras mundiais, a guerra fria, o 
processo de redemocratização, a contracultura e o surgimento de novos direitos. 
Também viu surgir a figura do intelectual como um dos protagonistas dessa  
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vigorosa história política. No Brasil e na Bahia emergiram grandes biografias que 
pensaram e agiram nesse cenário de efervescência política geral.  
Josaphat Marinho foi um desses grandes pensadores que, além do legado 
intelectual, deixou exemplos práticos quando dedicou boa parte de sua vida à 
política e ao direito. Essa pesquisa pretende resgatar sua biografia no intuito de 
destacar sua relevância histórica através de suas ideias e práxis.   
 
 

2.1 Caracterização geral da metodologia de aprendizagem e pesquisa 

Lógico-dedutivo. Proposição de leitura, discussão e análise crítica de fontes 
primárias inéditas, bem como do vasto acervo literário que compõe o Memorial, 
procurando destacar temáticas relevantes que propiciem a atualização e 
importância da contribuição teórica de Josaphat Marinho para o Direito e a Política.  
 
2.2  Linhas de pesquisa 

 
- Democracia, República e Federalismo no pensamento jurídico-político de 
Josaphat Marinho  
- Direito e Desobediência Civil 
- Josaphat Marinho, leitor de Rui Barbosa e Nestor Duarte 

 
 
3. PÚBLICO-ALVO 

 

3.1 Discentes da Faculdade 2 de Julho que estejam matriculados regularmente no 

curso de graduação em Direito, bem como estudantes e pesquisadores de 

outras IES que comprovem vínculo acadêmico.  

 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E VAGAS 

 

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

semestre ou em qualquer outra IES a partir do mesmo período.  

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

Extensão os seguintes dados: 

Nome: 

Número de Matrícula: 

Telefone: 

E-mail: 

Semestre: 
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4.3 Tema da Redação: "Relação entre Direito e Política” -  máximo de 30 

linhas. 

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

4.5 Serão oferecidas 07(sete) vagas. 

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

vagas e selecionados. 

4.7 Os selecionados serão classificados a partir da avaliação das redações 

enviadas. 

4.8 Serão oferecidas até 3 (três vagas) para  interessados de outras IES. 

  

4.9  Documentação a ser encaminhada por e-mail 

a. Fotocópia do Comprovante de Matrícula. 

b. Redação conforme ponto 4.3. 

c. Enviar os documentos para os seguintes e-mails: 

Posgraduacao@2dejulho.edu.br/ 

 
 
5. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO E INÍCIO DAS 

ATIVIDADES 

5.1      Dia 20 de novembro de 2017 - Lançamento do edital nos murais e redes 

sociais da F2J. 

5.2 De 27 de novembro a 11 de dezembro de 2017 – Recebimento de 

inscrições e documentos por e-mails. 

5.3 Dia 15 de dezembro de 2017– Resultado dos selecionados. 

5.4 A Coordenadora do Grupo, Professora Ana Angélica Marinho Rodrigues, 

definirá o cronograma das atividades a partir do início dos trabalhos. 

5.5 As atividades serão realizadas às terças-feiras, no turno da tarde, podendo 

ter o horário revisto conforme necessidade futura.  

 

 

6. DA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS E CERTIFICAÇÃO 

 
6.1 Não haverá remuneração aos estudantes participantes do Grupo de Pesquisa. 

6.2 Os estudantes serão certificados com carga total de 60 horas 

correspondentes à Iniciação Científica quando houver participação mínima de 80% 

nas ações previstas do curso. 

6.3 Os estudantes assinarão o Termo de Pesquisador Voluntário. 
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6.4 Os estudantes selecionados deverão possuir cadastro na Plataforma Lattes, 

devendo a Coordenação do Grupo de Pesquisa acompanhar os procedimentos 

necessários. 

 

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 as atividades e relatórios solicitados. 

7.3 Participar de outras atividades propostas como seminários, conferências, 

congressos, feiras e outras. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Núcleo de Pós-
graduação, Pesquisa e Extensão. 
 
A participação no Grupo de Pesquisa não gerar vínculo empregatício para 
pesquisadores voluntários. 
 
As propostas submetidas fora do prazo ou com documentação incompleta não 
serão consideradas pela Líder e estarão desclassificadas automaticamente.  
 
Mais informações poderão ser obtidas através do e-mail: 
efsonlima@2dejulho.edu.br/efsonlima@gmail.com ou pessoalmente no Núcleo de 
Pós – graduação, Pesquisa e Extensão. 

 
Salvador, 20 de novembro 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 
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