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GRUPO DE INVESTIGAÇÃO HISTÓRICO-FILOSÓFICO 

EDITAL DE CANDIDATURA AO GRUPO DE PESQUISA 

A CONSTRUÇÃO DO MODELO JUDICIÁRIO DO BRASIL COLÔNIA AO BRASIL DA I REPÚBLICA (OS 

TRIBUNAIS SUPERIORES) 

 

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

Lisboa, por meio da sua Diretoria Científica, e o IURIS - Instituto de Investigação Interdisciplinar da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, convidam a comunidade acadêmica para o processo 

seletivo de ingresso no Grupo de Pesquisa “A Construção do Modelo Judiciário do Brasil 

Colônia ao Brasil da I República (Os Tribunais Superiores)", 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 Isabel Graes1. 

1. DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE INVESTIGAÇÃO 

O Grupo de Pesquisa realizará reuniões online de estudos sobre o arquétipo judiciário pensado e 

aplicado no território brasileiro desde o período colonial até à I República, sendo dado especial 

relevância à reflexão sobre a constituição dos tribunais superiores. Numa linha jus-historiográfica é 

avaliado o lugar reservado ao exercício do poder judiciário e aos instrumentos adotados com vista à 

definição e criação do Direito. 

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 um artigo científico que será avaliado pela 

Professora-Coordenadora. 

                                                                 
1Professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Doutora (2012) e mestre em Direito (2002) pela 

FDUL. Principais áreas de investigação: História da Justiça, História do Direito e a História do Pensamento Jurídico. 

Advogada, jurista do Tribunal de Contas (1996-2018), membro de diversos projectos internacionais de investigação e de 

conselhos editoriais de revistas científicas. Coordenadora de projectos de investigação. Oradora em colóquios e 

conferências nacionais e internacionais. Organizadora de congressos, conferências e seminários de natureza científica 

nacionais e internacionais. Autora de diversos artigos e monografia. 

https://www.fd.ulisboa.pt/professores/corpo-docente/isabel-graes/
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1.1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Serão realizados 12 (doze) encontros de 2 (duas) horas em data a ser acordada com os investigadores, 

com início no dia 27/10 às 15h (horário de Brasília) e às 19h (horário de Lisboa). 

As sessões começam no mês de outubro de 2021 e vão até novembro de 2022 com um intervalo nos 

meses de julho e agosto.  

Poderão ser marcados encontros conforme a necessidade do Grupo de Pesquisa.  

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 Stricto 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 “A Construção do Modelo Judiciário 

do Brasil Colônia ao Brasil da Primeira República (Os Tribunais Superiores)",  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 o documento a seguir indicado:  

(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 da Professora-Coordenadora, 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 do artigo científico até 31 de dezembro de 2022.  

Os membros do grupo que cumprirem com os requisitos de avaliação serão certificados da sua 

participação. 

4. VAGAS E PRAZOS 

Serão disponibilizadas 25 vagas, sendo distribuídas da seguinte forma: pelo menos 15 vagas a 

estudantes de Mestrado ou Doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, até 5 
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vagas à estudantes da Licenciatura da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e até 5 vagas 

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

As candidaturas estão abertas de 04 de outubro de 2021 a 15 de outubro de 2021, sendo encerradas 

às 12h (horário de Brasília) ou 16h (horário de Lisboa) deste último dia. 

Data de divulgação dos resultados: 19 de outubro de 2021 

 

 

 

André Brito 
Coordenador-Executivo 

Lenadra Freitas 
Presidente do NELB 

Iago Leal 
Diretor Científico 

 


