EDITAL DE SELEÇÃO DE PESQUISADORES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
VOLUNTÁRIA EM DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO
Desenvolvimento da Pesquisa - 2021
Grupo de Pesquisas em Cortes e Tribunais Internacionais – Stylus Curiarum
O Coordenador do Grupo de Pesquisa em Cortes e Tribunais Internacionais CNPq/UFMG
– Stylus Curiarum – torna pública a seleção de discentes de Graduação para atuarem como
pesquisadores-discentes junto aos dois projetos do Grupo.
1. Objetivo e Funções
As pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa em Processo e Jurisprudência
de Cortes e Tribunais Internacionais posicionam os órgãos jurisdicionais internacionais
no centro de suas análises e exames. O objetivo principal, de maneira geral, é perceber e
identificar as tendências da função do juiz no ordenamento jurídico internacional. Para
tanto, há duas frentes de análise. A primeira é a análise dos desenvolvimentos recentes
em relação ao direito processual internacional na resolução de controvérsias
internacionais. A segunda é verificar de que maneira o direito internacional aparece
perante estes órgãos jurisdicionais e de que maneira, eventualmente, o juiz internacional
o desenvolve.
Nesse sentido, o projeto busca desenvolver pesquisas sobre temas transversais em
relação a regras em relação a estrutura das jurisdições internacionais em diversos setores
do direito internacional (CIJ, TIDM, OMC, Tribunais de Direitos Humanos e Tribunais
Penais Internacionais); questões normativas processuais em relação ao desenvolvimento
do processo jurisdicional; e a função do juiz internacional e das normas procedimentais a
ele relativas e o papel dessas normas na solução de controvérsias internacionais.
O objetivo da iniciação científica é, portanto, o de permitir que o pesquisador
iniciante desenvolva as ferramentas de análise em um dos aspectos da função jurisdicional
internacional; seja em relação a desenvolvimentos processuais específicos num
determinado tribunal, seja em relação a aspectos do direito material na maneira como
tratado pelo tribunal. Ao término do período, o pesquisador apresentará à comunidade
acadêmica os resultados de sua análise.
Em paralelo à sua pesquisa individual, que ocorrerá sob orientação do professor
coordenador, o pesquisador acompanhará as atividades do grupo de estudos,
eventualmente auxiliando na organização de eventos e demais atividades acadêmicas
desenvolvidas pelo grupo de pesquisa.

2. Das Vagas e seus Requisitos:
Estão abertas duas vagas de pesquisador voluntário, sem bolsa, com registro de iniciação
científica voluntária na PRPQ/UFMG para o mês de maio e duas vagas para início no
mês de junho de 2021. O período da condução da pesquisa é de um ano.
Poderão concorrer alunos regularmente matriculados nos cursos de Direito da UFMG
que preencham os seguintes requisitos:
a) Ter cursado a disciplina de Direito Internacional Público, preferencialmente
obtendo “Conceito A” (nota superior a 90).
b) Ter o currículo cadastrado na Plataforma Lattes no site do CNPq
(http://lattes.cnpq.br/).
c) Capacidade de leitura e tradução em pelo menos um dos seguintes idiomas:
italiano, inglês, francês, alemão, mandarim, russo, espanhol.
d) Ter disponibilidade para frequentar ativamente o Grupo de Estudos “Stylus
Curiarum”
quinzenalmente,
nas
quintas-feiras
às
11:15.
(Maiores informações: https://styluscuriarum.org )
e) Ter disponibilidade para dedicar-se, no mínimo, doze horas semanais à
pesquisa, nos termos do Item 6.3 do Edital 01/2019/PRPq/UFMG. Dentre essas
doze horas, incluem-se as horas de estudo individual, as horas de preparação e
debate no grupo de estudos, e duas horas semanais presenciais ou atividades
dedicadas ao Grupo.
f) Cumprir os demais requisitos do Edital 01/2019/PRPq/UFMG.
h) Comprometer-se a apresentar os resultados da pesquisa na Semana do
Conhecimento da UFMG.
A vigência da bolsa é de 1 (um) ano, período no qual é incompatível o registro de outras
bolsas de pesquisa no sistema da PRPq/UFMG.
2.1. Dos temas das vagas:
As quatro vagas abertas para 2021 serão dispostas na seguinte ordem. Uma das
vagas está destinada a análises relativas à questão ambiental no direito internacional, as
outras vagas destinam-se a questões envolvendo tribunais internacionais:
(1) Tema preferencial (1 vaga): Direito Internacional Ambiental; Direito Internacional
das Mudanças Climáticas; Tópicos Relacionados às obrigações do Acordo de Paris.
Para
uma
visão
geral,
ver
os
tópicos
de
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199552153.00
1.0001/oxfordhb-9780199552153
(2) Tema secundário (3 vagas): Casos recentes perante Cortes internacionais
interestatais; contribuição da prática das cortes ao direito processual internacional;
função judiciária internacional; contribuição da prática das cortes ao direito material
internacional;
(3) Tema terciário: temas e problemas recentes envolvendo cortes de direitos humanos.

(4) Tema geral: quaisquer propostas sobre assuntos envolvendo direito internacional
público ou sobre direito internacional dos direitos humanos são encorajadas, apesar
das indicações de preferência.
2.2. Sugestão na escolha do tema:
Para recortar uma proposta de tema, sugere-se não apenas visitar o currículo lattes do
professor coordenador e verificar as orientações em andamento como também verificar
as publicações recentes das principais publicações de área (European Journal of International
Law, American Journal of American Law, Revista de Direito Internacional, The Law and
Practice of International Courts and Tribunals, Journal of Dispute Settlement), assim como
conversar informalmente com os membros pesquisadores do Stylus Curiarum ou com
o professor coordenador.
3.

Do processo seletivo

Os pesquisadores-discentes serão selecionados mediante concurso público do qual
constarão redação de breve proposta de pesquisa (máximo 1 página), análise de currículo
e entrevista, de acordo com o calendário abaixo:
15.01.2021 até 01.05.2021 – Inscrição dos interessados mediante envio de e-mail a
styluscuriarum@gmail.com. Para a inscrição é necessário enviar:
▪ nome completo;
▪ Informação do Período que cursará em 2021.1;
▪ Endereço eletrônico do currículo Lattes;
▪ Curriculum Vitae em pdf salientando eventuais experiências com direito
internacional (opcional);
▪ telefone de contato;
▪ Proposta de pesquisa não superior a duas páginas, delineando o tema de
interesse e os pontos que pretendem abordar.
15.05.2021, será informado por e-mail a cada candidato o êxito na pré-seleção e a data
da entrevista.
17.05.2021 - Entrevista e análise de currículo.
18.03.2021 – Divulgação dos resultados finais no website do Grupo de Estudos e
cadastro, por parte dos pesquisadores selecionados, no sistema da PRPq, além de
demais medidas administrativas.
Quaisquer dúvidas devem ser esclarecidas junto à assessoria do Coordenador do
Programa mediante e-mail: styluscuriarum@gmail.com
LUCAS CARLOS LIMA
Professor Adjunto de Direito Internacional Público

