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EDITAL DE CANDIDATURA AO GRUPO DE PESQUISA 
“HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS” 

 

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

Lisboa, por meio da sua diretoria científica, convida a comunidade acadêmica para o processo 

seletivo de ingresso no Grupo de Pesquisa “História das Relações Internacionais”, 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 Científica do Prof. Dr. 

Pedro Caridade de Freitas1 e Coordenação Executiva do Diretor Científico do NELB. 

1. DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE PESQUISA 

O Grupo de Pesquisa realizará reuniões online de estudos sobre História das Relações Internacionais, 

fazendo uso do modelo de “Working Papers”. A temática a ser desenvolvida vai ser decidida pelo 

próprio grupo, de acordo com o seu andamento e as propostas do Professor Coordenador Científico. 

 O (a) candidato (a) aprovado (a) no processo seletivo se compromete a cumprir as agendas de 

atividades propostas pelo Professor Coordenador Científico do grupo de investigação, que serão 

informadas no âmbito do grupo. Ao final, a produção científica será recomendada para publicação 

em periódicos de alta 

1.1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Serão realizados encontros mensais de 2 (duas) horas, a ser marcados de acordo com a orientação do 

Professor Coordenador Científico e a concordância do Grupo de Investigação. O início de atividades 

previsto é de 09 de Novembro às 12h (horário de Brasília) e às 16h (horário de Lisboa). 

Cada encontro contará com a discussão de um texto previamente indicado, dentro do objeto da 

pesquisa, e poderá ter a participação de um Professor convidado pertinente à discussão em apreço. 

 

 

 

 
1 Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Mestre em Direito Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, Especialista em História do Direito e História das Relações Internacionais. Advogado, Professor 

Associado do curso de Direito na graduação e pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

presidente do IURIS-FDUL. É, também, docente na Universidade Lusíada de Lisboa, docente da Pós-Graduação em 

Pharmaceutical Marketing and Business Development do ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão) e Director de 

Assuntos Jurídicos da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. 
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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. 

2.2. PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA 

Os (as) interessados (as) em ingressar no Grupo de Pesquisa “História das Relações Internacionais”, 

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) 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 do Coordenador Científico, mediante a análise curricular. 

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 artigo científico 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 20 vagas, sendo distribuídas da seguinte forma: pelo menos 12 vagas a 

estudantes de Mestrado ou Doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, até 4 

vagas à estudantes da Licenciatura da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e até 4 vagas 

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

 

As candidaturas estão abertas a partir de 10 de Outubro de 2021, mantendo-se abertas até o dia 01 de 

Novembro de 2021. 

 

 

Paulo Rodrigues 

Diretor Científico 

Leandra Freitas 

Presidente do NELB 

Iago Leal 

Diretor Científico 

 


