Edital ICESP / Faculdades Promove: 01/2013 - Programa Institucional Interno de Criação,
Consolidação e Apoio a Grupos de Pesquisa
Anexo 1 - Formulário de Apresentação de Proposta para Grupos de Pesquisa
Título do Grupo: DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Líder do Grupo: Prof. Mestre ADRIANO PORTELLA DE AMORIM
Área predominante: DIREITO, admitida a interdisciplinaridade com outras ciências sociais.
Descrição do Projeto: (descrição geral dos objetivos da pesquisa, justificativa e metodologia - aprox. 1200 caracteres)
O Estado de Direito Democrático tem o pressuposto a garantia de que, como desdobramento do
reconhecimento da dignidade da pessoa humana, todos os cidadãos são portadores de direitos
fundamentais, os quais determinam o modo como os indivíduos se relacionam entre si, além das
posturas e iniciativas que devem ser adotadas pelas instituições públicas. Contudo, entre o plano
teórico e prático há significativas distâncias, que não raras vezes colocam os direitos
fundamentais como bens inalcançáveis ou restritos a grupos seletos da sociedade. Logo, a
conjugação entre a previsão legal e a prática dos direitos fundamentais denota profunda
perplexidade, cuja assimetria deve ser estudada e debatida pelo Direito, a fim de que, ante a
interdisciplinaridade que envolve essa temática, a ciência jurídica possa contribuir para a melhor
compreensão do problema, oferecendo mecanismos que proporcionem efetividade aos direitos
fundamentais, considerando a necessidade de adoção de políticas públicas.
Nessa perspectiva, o grupo de pesquisa objetiva analisar a realidade dos direitos fundamentais,
mediante abordagem teórica nos planos nacional e internacional, dando ênfase ao diagnóstico da
concretização desses direitos no Brasil a partir da observância das políticas públicas
correspondentes. A justificativa dos estudos do grupo se fundamenta na necessidade de analisar
a previsão legal com a concretização e a eficácia de direitos, utilizando-se como metodologia a
análise teórica e legal em comparação com as iniciativas e dados governamentais.
O presente projeto tem a finalidade de dar continuidade às atividades do Grupo de Pesquisa
Direitos Fundamentais e Políticas Públicas, considerando o resultado do Edital ICESP/Promove nº
01/2011 - Programa Institucional Interno de Criação, Consolidação e Apoio a Grupos de Pesquisa.
Critérios de análise

Nota

Titulação do proponente do projeto (especialista = 1 ponto, mestre = 2 pontos,
doutor, pós-doutor e livre docente = 3 pontos).

2

Experiência em orientação de trabalhos de conclusão de curso (graduação = 1
ponto, especialização = 2 pontos, mestrado e doutorado = 3 pontos).

2

Envolvimento do Projeto (alunos de apenas um curso = 1 ponto, alunos de
mais de um curso = 2 pontos). Observação: se envolve a comunidade = mais 1
ponto.

2

Publicações do grupo de professores proponentes do projeto (uma publicação
nacional = 0.5 ponto; uma publicação Qualis B = 1 ponto; uma publicação
Qualis A = 2 pontos; mais de 3 publicações entre os Qualis A e B = 3 pontos).

2

Nota
máxima
3
3
3

3

1

É orientador de TCC, em dia com o curso de qualificação de orientadores de
TCC oferecido pela CGTCC e em dia com suas obrigações. Caso afirmativo,
anotar 1,0 ponto

1

1

Mérito técnico-científico, originalidade, definição dos objetivos e a sua adesão
aos termos deste edital.

2

Adequação do método a ser utilizado no projeto ao(s) objetivo(s) proposto(s).

2

Aplicabilidade e relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico,
econômico, ambiental e social aplicada às diferentes áreas do conhecimento.

2

O potencial multiplicador do projeto para a geração de conhecimento e
produtos tecnológicos.

1

Infraestrutura disponível na instituição para a realização das atividades de
pesquisa relativas ao desenvolvimento dos projetos propostos.

1

Obs. A nota referente aos itens em cinza serão preenchidos pelo proponente do projeto

Pesquisadores:
Nome Completo

Titulação

CPF

Nascimento

Adriano Portella de Amorim (LÍDER)

Mestre

012.201.397-26

16/01/1972

Evandro José Morello

Mestre

966.643.207-20

25/03/1967

Fernanda Nepomuceno de Sousa

Doutora

854.143.606-34

01/05/1971

Francisco José Paulos Cabral

Mestre

049.979.038-33

27/11/1964

Graciele Neto Cardoso Lins Dutra

Mestre

048.427.716-23

09/06/1981

Rodrigo Freitas Palma

Mestre

639.296.430-49

06/11/1972

Alexandre Rodrigo Veloso

Especialista

257.837.068-09

22/12/1977

Pedro Antonio Ribeiro de Andrade

Especialista

528.003.691-91

08/05/1971

Mestre

697.677.421-15

02/11/1978

Vanessa Cristina Velásquez Zerbinato


A participação no grupo de pesquisa estará permanentemente aberta aos professores da
IES e, em especial, aos do Curso de Direito.
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Discentes:
Nome Completo

CPF

Nascimento

Aline Borges de Souza

634.849.191.91

30/06/1972

Eliana Vieira de Calais Santos

398.402.121-68

11/07/1963

Jorge Luiz Ferraz

255.206.011-00

08/03/1961

Maria Luciana Freitas de Albuquerque

988.578.271-00

08/02/1983

Oswaldo Barreto Paccamicio

282.546.431-72

23/02/1963

Paula Diegri Silva Lima

029.981.691-55

18/11/1991

Obs.: os alunos devem possuir currículo publicado na Plataforma Lattes do CNPq.



A participação no grupo de pesquisa estará permanentemente aberta aos alunos da IES e,
em especial, aos do Curso de Direito.

Linhas de Pesquisa:
O grupo utilizará duas das três linhas de pesquisa do Curso de Direito, para proporcionar
convergência de propósitos entre as iniciativas institucionais voltadas ao ensino, à pesquisa e à
extensão.
Desse modo, os estudos realizados serão prioritariamente voltados à valorização dos trabalhos
científicos dos professores-pesquisadores e à iniciação científica dos discentes, incentivando-se a
submissão de trabalhos à revista jurídica do Curso (Virtù: Direito e Humanismo) e aproveitando-se
as contribuições dos alunos para a elaboração de trabalhos de conclusão de curso.
As atividades desenvolvidas pelo grupo de pesquisa serão em horário contrário ao horário normal
de aulas dos alunos integrantes, com no mínimo uma hora de duração para cada encontro.
A participação no grupo de pesquisa estará permanentemente aberta a todos os alunos e
professores da IES e, em especial, do Curso de Direito.
O projeto de pesquisa tem a duração prevista na forma do Edital ICESP/Promove nº 01/2013 Programa Institucional Interno de Criação, Consolidação e Apoio a Grupos de Pesquisa.
Serão adotadas as linhas de pesquisa “Direito, Estado e Globalização” e “Constituição e
Democracia – Direitos Fundamentais e Constituição”, observada a seguinte composição:
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Direito, Estado e Globalização
Título

Área de atuação

Objetivos
Estudar as relações
Estado e Direito.

Direito,
Estado
Globalização

e

Direito

Palavras-chave
entre

Analisar as transformações do
organismo estatal em face das
demandas
individuais
e
coletivas.

Estado.
Sociedade.
Públicas.

Direito.
Políticas

Identificar os fenômenos que
determinam a legitimidade, a
validade e a eficácia das
regras jurídicas, considerados
seus efeitos nas políticas
públicas.
Professores:

Todos os integrantes do Grupo.

Constituição e Democracia – Direitos Fundamentais e Constituição
Título

Área de atuação

Objetivos

Palavras-chave

Debater
os
direitos
fundamentais
da
pessoa
humana como condição sem a
qual não há democracia
baseada no modelo de Estado
de Direito Democrático.

Constituição
e
Democracia – Direitos
Fundamentais
e
Constituição

Professores:

Direito

Articular a concepção teórica e
a demonstração prática do
exercício negado, interrompido
ou efetivado dos direitos
fundamentais.
Discutir e comparar a atuação
da sociedade e de instituições
públicas
no
tocante
à
elaboração, à discussão, à
aprovação e à execução das
normas afetas aos direitos
fundamentais.

Direitos
fundamentais.
Democracia.
Políticas
públicas.

Todos os integrantes do Grupo.

Brasília, 25 de abril de 2013.

Prof. Mestre Adriano Portella de Amorim
Líder do Grupo Direitos Fundamentais e Políticas Públicas
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