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GRUPO DE INVESTIGAÇÃO EM CONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA 

EDITAL DE CANDIDATURA AO GRUPO DE PESQUISA 

CONSTITUCIONALISMO, DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO. 

 

O NELB – Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, por meio da sua diretoria científica, e o Laboratório de Inovação, Pesquisa e Observação 

entre Direito, Democracia e Representações da América Latina e Eixo Sul (INPODERALES) do 

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, convidam a 

comunidade acadêmica para o processo seletivo de ingresso no Grupo de Pesquisa 

“Constitucionalismo, Democracia e Participação”, no âmbito do Grupo de Investigação 

Constitucionalismo e Democracia, que pretende reunir alunos (as) da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa e demais interessados (as) a desenvolver atividades pertinentes ao escopo do 

grupo, sob a coordenação da Professora Doutora Lilian Balmant Emerique1. 

1. DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE INVESTIGAÇÃO 

O Grupo de Pesquisa realizará reuniões online de estudos sobre Constitucionalismo, Democracia e 

Participação construídos sobre um acordo-base, consistente na ideia de que o horizonte de 

transformações e estratégias políticas se assente sobre os postulados do Constitucionalismo 

Democrático, como forma de empoderamento e construção de respostas democráticas participativas 

plurais para América Latina e Eixo Sul. 

                                                           
1 Professora visitante e estágio pós-doutorado em Derecho Constitucional pela Universitat de València (Espanha - 2020), 
Estágio Pós-doutorado em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa (Portugal - 2007), Doutorado em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004), Mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (1996) e Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de 
Lisboa - especialização em "Globalização e Ambiente" (2010). Equivalência (revalidação do diploma) do Doutorado em 
Direito pela Universidade de Lisboa (Portugal - 2008). Professora e pesquisadora na área de Direito, Ciência Política e 
Relações Internacionais. Foi bolsista Jovens Cientistas - Rio de Janeiro (FAPERJ - 2007). Professora Associada da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordenadora do Laboratório INPODDERALES 
(Inovação, Pesquisa e Observação em Direito, Democracia e Representações da América Latina e Eixo Sul). Expert 
independente da Rede Harmony with Nature (ONU). 
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O (a) candidato (a) aprovado (a) no processo seletivo se compromete a cumprir as agendas de 

atividades propostas pela professora coordenadora do grupo de investigação, que serão informadas 

no âmbito do grupo. Ao final, os alunos deverão apresentar trabalho em seminário que será 

organizado pela equipe participante do grupo. 

1.1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Serão realizados 8 (oito) encontros de 2 (duas) horas, nos dias 22/03, 05/04, 19/04, 03/05, 17/05, 

31/05, 14/06 e 28/06 de 2021, com início às 10h30 (horário de Brasília) e 13h30 (horário de Lisboa). 

 

22/03/2021 Participação 

Hardt e Negri: 
https://drive.google.com/file/d/1l5ImnMiqOAshrcc7-
IHlsa1gJWoaHNR3/view?usp=sharing 

 

Relatoria: 
a definir 

05/04/2021 Participação 

Mason – Por um futuro brillante: 
https://drive.google.com/file/d/1-rO-
l0DfFriUGq5Qp53a12nA0tX8hPU8/view?usp=sharing 

Relatoria: 
a definir 

19/04/2021 Participação 

Próxima revolución: 
https://drive.google.com/file/d/1FjDVwU5EH6z4qIkQ9qFRYdc
9Ka4EPagD/view?usp=sharing 

 

Relatoria: 
a definir 

03/05/2021 Participação 

W. Streeck: 
https://drive.google.com/file/d/1QdXjOa1sgp0hSmMuR6kSV
3eIzmCnF7fw/view?usp=sharing 

 

Relatoria: 
a definir 

17/05/2021 Participação 

Decolonialidade e pensamento 
afrodiaspórico:  https://drive.google.com/file/d/1c8g_bN0cCP
rQCyKlOnTkmt42RNcf2w8I/view?usp=sharing 

 

Relatoria:  
a definir 

31/05/2021 Participação 

Constitucionalismo abusivo: 
https://drive.google.com/file/d/1m-
9Yl8SCv_8diFCLlUjg_9e0oNDX3YaM/view?usp=sharing 

 

Relatoria: 
a definir 

14/06/2021 Participação Texto a definir 
Relatoria: 
a definir 

28/06/2021 Participação Seminário final  Toda equipe 

 

2. DA CANDIDATURA 

2.1. REQUISITOS DE CANDIDATURA 

Estar inscrito na Licenciatura, no Mestrado, prático ou científico, ou no Doutoramento da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa ou estar inscrito no Programa de Pós-Graduação Strito Sensu 

de Direito de qualquer outra instituição de ensino no Brasil. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1l5ImnMiqOAshrcc7-IHlsa1gJWoaHNR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5ImnMiqOAshrcc7-IHlsa1gJWoaHNR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-rO-l0DfFriUGq5Qp53a12nA0tX8hPU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-rO-l0DfFriUGq5Qp53a12nA0tX8hPU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FjDVwU5EH6z4qIkQ9qFRYdc9Ka4EPagD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FjDVwU5EH6z4qIkQ9qFRYdc9Ka4EPagD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QdXjOa1sgp0hSmMuR6kSV3eIzmCnF7fw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QdXjOa1sgp0hSmMuR6kSV3eIzmCnF7fw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c8g_bN0cCPrQCyKlOnTkmt42RNcf2w8I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c8g_bN0cCPrQCyKlOnTkmt42RNcf2w8I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-9Yl8SCv_8diFCLlUjg_9e0oNDX3YaM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-9Yl8SCv_8diFCLlUjg_9e0oNDX3YaM/view?usp=sharing
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2.2. PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA 

Os (as) interessados (as) em ingressar no Grupo de Pesquisa “Constitucionalismo, Democracia e 

Participação”, devem preencher o formulário próprio do processo seletivo em questão, disponível 

durante o período de candidaturas no site do NELB e submeter para fins de seleção os documentos a 

seguir indicados: 

a) Carta de motivação, com no máximo 400 palavras 

b) Currículo completo e atualizado. 

A ausência de quaisquer documentos requeridos neste edital implicará na invalidação da inscrição. 

2.2. PROCESSO SELETIVO 

A seleção se dará por livre escolha da Professora-Coordenadora, mediante a análise curricular, da 

carta de motivação e de entrevista com os candidatos. 

As entrevistas serão marcadas no dia 18 de março, a partir das 10h (horário de Brasília) ou 14h 

(horário de Lisboa), por ordem de inscrição. O horário da entrevista será enviado individualmente 

após o encerramento do prazo de inscrição. 

3. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

O grupo pressupõe livre produção científica durante o seu funcionamento. É obrigatória a 

participação em 75% dos encontros e a apresentação de seminário público no encerramento das 

atividades do Grupo de Pesquisa. Os membros do grupo que cumprirem com os requisitos de 

avaliação serão certificados da sua participação. 

4. VAGAS E PRAZOS 

Serão disponibilizadas 8 vagas, sendo distribuídas da seguinte forma: pelo menos 4 vagas a estudantes 

de Mestrado ou Doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, até 2 vagas à 

estudantes da Licenciatura da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e até 2 vagas à 

estudantes de Mestrado ou Doutoramento de Faculdades ou Universidades no Brasil. 

As candidaturas estão abertas de 10 de março de 2021 a 17 de março de 2021, sendo encerradas às 

8h (horário de Brasília) ou 12h (horário de Lisboa) deste último dia. 

Data de divulgação dos resultados: 20 de fevereiro de 2021. 

 

 

André Brito 
Presidente 

Cláudia Marchetti 
Diretora Científica

 


