NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO ACADÊMICA (NPEA)
PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Edital nº 30 /16 - NPEA, de 23 de junho de 2016.

Projeto: Direito Internacional Penal
Área de concentração: Teoria do Direito
Linha de pesquisa: Direito e Sociedade
Orientador: Prof. José Carlos Portella Junior
Objetivos
O grupo de pesquisa tem por objetivos dar a oportunidade ao
acadêmico de conhecer o novo ramo do Direito e de aprender sobre seus
institutos e temas correlatos, bem como despertar o interesse do
acadêmico para a pesquisa dessa área do Direito ainda pouco estudada no
Brasil. Tem ainda como objetivos fazer o acadêmico compreender o novo
paradigma de Justiça global que se instaurou após a Segunda Guerra
Mundial, assim como problematizar aspectos atinentes a sua eficácia e
consolidação no século XXI. Além disso, o presente grupo de pesquisa
tenciona fornecer ao acadêmico subsídios teóricos para melhor entender
os acontecimentos do mundo contemporâneo, visto que as jurisdições
internacionais estão cada vez mais em voga em concursos de admissão
em carreira pública, noticiários, debates públicos, cinema e literatura. Por
fim, o grupo de pesquisa pretende preparar seus membros para
representar a Instituição na competição International Criminal Court Moot
Court Competition, que ocorre anualmente em Haia, na sede do Tribunal
Penal Internacional.

Carga horária: mínima de 30 (trinta) horas
Vagas: 15

Público-alvo: graduandos (a partir do 1º Período) dos cursos de
Direito e Relações Internacionais, do UNICURITIBA
Local e data: o grupo de pesquisa reunir-se-á na sede do
UNICURITIBA, nas terças-feiras, quinzenalmente das 17h30 às 19 horas.
Processo de seleção
Os participantes serão selecionados pelo seguinte procedimento:
a)

preenchimento

e

depósito

da

Ficha

de

Inscrição

anexa,

acompanhada do currículo preenchido e atualizado na Plataforma
Lattes do CNPq;
b) entrevista com o orientador;
c) a entrevista consistirá na análise de um texto e será realizada
em língua inglesa, que devera ser solicitado no NPEA
d) grade curricular atual com as notas do 1º Período até o Período
atual (imprimir – Área do Aluno);
e) o aluno interessado deverá fazer inscrição no NPEA.
Inscrição: até 5 de agosto de 2016.
Data e local seleção: 9 de agosto de 2016, a partir das 17h30, na

sala A32, Bloco A.
As questões omissas serão resolvidas pela Supervisão do NPEA e
pelo professor orientador.
Curitiba, 23 de junho de 2016.
Prof. José Carlos Portella Junior
ORIENTADOR

Profª Liziane Hobmeir
SUPERVISORA DO NPEA

NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO ACADÊMICA (NPEA)
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC)
FICHA DE INSCRIÇÃO
1 Identificação do(a) candidato(a): __________________________
Período: ______ Turma: ______ Turno: _____ RA: _________________
CPF: _____________ Telefone(s): _____________ / ________________
Endereço:_________________________________ CEP:______________
E-mail: ____________________________________________________
2 Atividades desenvolvidas fora do horário de aula:
___________________________________________________________
Local: ___________________________ Horário: ___________________
Endereço: __________________________________________________
CEP: ______________ Telefone(s): ____________ / ________________
E-mail: ____________________________________________________
3 Justificativa para participar do Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica
“Direito Internacional Penal”.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Declaro conhecer e aceitar as normas constantes do Edital de
Abertura de Inscrição, que regula este Projeto de Iniciação Cientifica.
Curitiba, ___ de ________________ de 2016.
____________________________________
ACADÊMICO(A)

