
 
O grupo de pesquisa “Constitucional, Administrativo e Tributário: Investigações Sobre a 

(Re)Construção do Direito Público no Brasil”, doravante referido como grupo ou C.A.T., liderado pelo 

Prof. Dr. Francysco Pablo Feitosa Gonçalves, convoca a comunidade discente para participar da 

seleção de novos membros. 

1. DA FINALIDADE. 

A presente seleção é dirigida aos alunos que tenham interesse pela pesquisa no campo do Direito 

Público (Constitucional, Administrativo e Tributário) a partir da perspectiva da Ciência Social 

Reflexiva de Pierre Bourdieu e/ou da História dos Conceitos de Reinhart Koselleck. 

2. DO GRUPO DE PESQUISA. 

O C.A.T. se propõe a estudar o Direito Público brasileiro em uma perspectiva transdisciplinar, e sua 

produção científica se materializará na produção e publicação de artigos em eventos e periódicos 

científicos. 

A participação no grupo de pesquisa é voluntária (não-remunerada). 

3. DA PRODUÇÃO ACADÊMICA. 

Cada discente vinculado(a) ao grupo deverá, ao final de 12 meses, apresentar um trabalho acadêmico 

(artigo ou monografia) como resultado da pesquisa realizada. Discentes que não apresentarem o 

referido trabalho serão considerados desistentes e não terão direito ao certificado e às horas de 

atividade complementar. É facultativa a apresentação de outro trabalho aos alunos que estiverem 

desenvolvendo TCC sob a orientação dos líderes do grupo. 

4. DAS REUNIÕES. 

As reuniões semanais acontecem no Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, sua duração estimada é 

de 1h, e ocorrem preferencialmente às quintas-feiras, às 16h e 30min. 

5. DAS INSCRIÇÕES. 

As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de setembro de 2021, mediante envio de e-mail para o 

endereço eletrônico: pablogoncalves@leaosampaio.edu.br 

No ato da inscrição, o e-mail enviado terá por assunto “Inscrição – Processo Seletivo C.A.T” e deverá 

conter, em anexo, esboço de projeto de pesquisa contendo: tema, objetivos, justificativa, metodologia 

e bibliografia preliminar. 

6. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADO. 

As inscrições serão avaliadas e poderá haver o agendamento de entrevistas com os(as) candidatos(as). 

Prof. Dr. Francysco Pablo Feitosa Gonçalves 
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