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GRUPO DE ESTUDOS  
“Novas Relações do Direito Penal e Processual Penal” 

 

Edital de Seleção 2020 
 
O grupo de estudos Novas Relações do Direito Penal e Processual Penal, 
liderado pelos Prof. Dr. Gilson Bonato e Prof. Me. Samuel Ebel Braga Ramos, 
convoca os alunos do Curso de Direito da Faculdade FESP para participarem da 
seleção de novos membros. 
 

1. DA FINALIDADE 
A presente seleçaão é dirigida aos alunos que tenham interesse pela 
pesquisa no âmbito do Direito Penal e do Processo Penal; 

 
2. DO GRUPO DE PESQUISA  
O grupo tem o propósito de ampliar o conhecimento na área do direito 
penal e processual penal, desenvolvendo uma compreensão aprofundada 
das principais teorias e princípios em debate no contexto de interpretação 
do direito penal e processual brasileiro, direcionando o acadêmico para a 
pesquisa científica. 
 
3. OBJETIVOS DO GRUPO DE ESTUDOS 
a) Análise das proposituras legislativas penais nos últimos 10 anos; 
b) Análise da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria 

Processual Penal e suas implicações na prática da liturgia penal; 
c) Leitura e discussão de temas relevantes e contemporâneos do Direito 

Penal e Processo Penal; 
d) Publicação científica. 
 
4. DAS REUNIÕES 

As reuniões serão realizadas via plataforma Microsoft Teams, com 
duração estimada em 1h:30min, com periodicidade mensal, ocorrendo 
preferencialmente aos sábados, às 10h. 
 

5. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS GERAIS PARA PARTICIPAC ̧ÃO 
Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas para interessados. As candidaturas 
observarão os seguintes critérios gerais: 
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5.1. Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Direito da 
Faculdade FESP; 
5.2. Ter interesse e disponibilidade para reuniões mensais, leitura de 
textos, pesquisas individuais e coletivas, participação em eventos etc.; 
5.4. Em caso de número maior de inscritos, o critério de desempate será 
a análise de currículo lattes; 
 

6. DAS INSCRIC ̧ÕES 
As inscrições serão realizadas no período de 29 de setembro a 05 de 
outubro de 2020, mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico 
do grupo (ge.fesp2020@gmail.com). No ato da inscrição, o e-mail 
enviado terá por assunto “Inscrição – Processo Seletivo 2020“e deverá 
conter, no corpo do email, os seguintes dados: 
6.1 Nome completo, número de matrícula, período em curso; 
6.2 Pequena descrição com o motivo do interesse na participação do 

grupo de estudo. 
 

7. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADO 
As candidaturas serão avaliadas pelos professores coordenadores do 
grupo de estudos, podendo, contudo, haver a participação da 
Coordenação do Curso de Direito e da Coordenação do Núcleo de 
Extensão e Iniciação Científica.  
O resultado será divulgado pelos mesmos veículos que este edital. 
 
Eventuais dúvidas e esclarecimentos poderão ser submetidas através do 

email samuelr@fesppr.edu.br. 
 
 
 

Curitiba, 28 de setembro de 2020. 
 

Prof. Dr. Gilson Bonato 
Prof. Me. Samuel Ebel Braga Ramos 
Coordenadores do Grupo de Estudos Novas Relações do Direito Penal e 
Processual Penal 
 
Prof. Me. Ana Carolina Correa Petenati 
Coordenadora do Núcleo de Extensão e Iniciação Científica - FESP 
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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA 
 
 

ATIVIDADE PRAZO 
Inscrições via email 29 de setembro a 05 de outubro de 

2020 
Avaliações das inscrições através dos 

itens 6.1 e 6.2 
07 e 08 de setembro de 2020 

Resultado  09 de outubro de 2020 
Primeira reunião do grupo de 
estudos com a definição do 

calendário de encontros, 
metodologia e bibliografia 

10 de outubro de 2020 

 
 


