
EDITAL Nº 185/2017 SEC 

 

Divulga Grupo de Estudos            

“O Direito em Debate”.  

O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por lei, DIVULGA Grupo de Estudos “O Direito em Debate”.  

I. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS 
1.1. Tema do grupo de estudos: Os temas tratados serão variados e atualizados 
voltados para a área jurídica e social. 
1.2. Órgão executor: Colegiado do Curso de Direito  
1.3. Professoras Coordenadoras: Elizabete Nizer Sell e Mylena Bermudez 
Gerke.  
1.4. Local de realização: Faculdade Campo Real  
1.5 Objetivos do grupo de estudos: - Iniciar nosso acadêmico na pesquisa 
científica desde os primeiros períodos. - Integração dos calouros com os 
veteranos e egressos do Curso de Direito. - Apresentação de debates das 
pesquisas realizadas em grupo de estudos. - Participação na recepção dos 
novos calouros, para que os mesmos tenham uma percepção da importância da 
pesquisa científica, incentivando-os a participar de grupos de estudos desde o 
início do curso. 
 
II. CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE ESTUDOS  
2.1 Carga horária total: 40h 
2.2 Público-alvo: Acadêmicos e Egressos do Curso de Direito.  
2.3 Periodicidade: quinzenal.  
2.4 Período de funcionamento: agosto a novembro de 2017.  
2.5 Número de vagas: 20 para a graduação e 3 para egressos.  
2.6 Taxa de inscrição: 15 (quinze) reais  
2.7 Sistema de avaliação: elaboração de artigo científico que será adaptado à 
forma de resumo a ser apresentado no Encontro de Iniciação Científica.   
2.8 Metodologia: Encontro quinzenais em que serão expostos os temas e 
divididos os materiais de estudo para realização de debates.  
2.9 Cronograma de atividades: 
 

Data Atividade 

07 a 11.08 Abertura do Edital do Grupo de Estudos 
e Início das inscrições 

17.08 Resultado da seleção dos acadêmicos 
inscritos para participar do Grupo de 

Estudos 

19.08 Primeiro encontro para Apresentação do 
Grupo de Estudos, metodologia, sistema 

de avaliação e apresentação dos 
debates, distribuição dos temas e textos 

* As datas dos demais encontros serão definidos no dia 19.08 com o grupo.   
 
 



III. IDENTIFICAÇÃO DAS PROFESSORAS COORDENADORAS  
3.1 Nome: Elizabete Nizer Sell  
3.1.1 Maior titulação: Mestranda  
3.1.2 Curso: Direito  
 
3.2 Nome: Mylena Bermudez Gerke 
3.2.1 Maior titulação: Especialista  
3.2.2 Curso: Direito  
 
IV. REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES DO 
GRUPO DE ESTUDOS  
- Estar regularmente matriculado no Curso de Direito ou ser Egresso da 
instituição.  
- Aprovação no processo seletivo inicial. 
- Pagamento da taxa de inscrição na Secretária Acadêmica.  
 
V. INSCRIÇÕES  
As inscrições se darão com o envio de e-mail para 
prof_mylenabermudez@camporeal.edu.br, informando: nome e período.  
 
VI. DO PROCESSO SELETIVO  
Os interessados devem enviar, no ato da inscrição, uma “carta de intenções”, 
informando a relevância do grupo de estudos escolhido e o motivo para a sua 
participação.  
 
  

 
Guarapuava, 07 de agosto de 2017. 

 
 

Profª Elizabete Nizer Sell    Profª Mylena Bermudez Gerke 
 


