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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

FACULDADE DE DIREITO 

CENTRO DE PESQUISA EM DIREITO CONSTITUCIONAL COMPARADO  

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS 2º/2020 

 

O Centro de Pesquisa em Direito Constitucional Comparado- CPDCC da 

Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, coordenado pelo Prof. Juliano 

Zaiden Benvindo, convoca estudantes de Graduação e Pós-Graduação, profissionais 

do Direito e áreas afins, bem como demais interessados nas temáticas do grupo, para 

participar da seleção de novos membros para o segundo semestre de 2020. 

1. OBJETIVOS: O CPDCC tem por objetivos fomentar a produção acadêmica na 

área, incentivar a adesão de pesquisadores e promover a iniciação científica. 

Ademais, busca expandir intercâmbios com os principais centros de pesquisa mundial 

em direito constitucional comparado e realizar eventos internacionais. Do mesmo 

modo, empenha-se em estabelecer, em Brasília, polo de conhecimento como uma 

importante fonte para se pensar o direito constitucional comparado no contexto global, 

suprindo tanto a lacuna de internacionalização- hoje uma exigência das principais 

agências de fomento brasileiras-, quanto a lacuna de representação do Brasil. 

2. LINHAS DE PESQUISA: O CPDCC possui as seguintes linhas de pesquisa, sem 

prejuízo de outras que possam vir a ser criadas: 

a. Constitucionalismo e Desenvolvimento: Esta linha de pesquisa 

propõe-se a investigar as conexões entre direito e os fatores que tem 

forte impacto no desenvolvimento econômico dos países e distintas 

regiões do Brasil. É a linha que mais diretamente se relaciona aos 

estudos econômicos e tem forte ênfase também em potenciais 

conexões com discussões sociológicas. 
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b. Política e Instituições Políticas em Perspectiva Comparada: A 

proposta desta linha de pesquisa consiste em examinar, de forma 

comparativa, instituições formais na democracia; A relação entre 

instituições e atores políticos; Sistemas eleitorais e partidários; A 

organização do processo legislativo; Efeitos da estrutura institucional na 

formação de políticas, dentre outros. É a linha que mais diretamente 

conversa com os estudos da ciência política. 

c. Supremas Cortes: Esta linha de pesquisa tem como proposta realizar 

um levantamento dos modelos de controle de constitucionalidade em 

países de civil law e common law e comparar diferentes desenhos de 

Cortes Constitucionais. Busca-se analisar a estrutura e a composição 

dos Tribunais Constitucionais de diversos países, o procedimento de 

nomeação dos seus membros, as suas competências, os seus modelos 

decisórios, a eficácia das suas decisões e as características essenciais 

da sua jurisprudência.  

d. Qualidade da democracia e rule of law: Esta linha de pesquisa 

propõe-se a analisar o modo como as instituições têm lidado com o rule 

of law ao longo do tempo. Busca-se explorar a fragmentação, coalização 

e corrupção em sistemas políticos; sistemas políticos e  crises de 

representatividade; e as instituições políticas informais e sua influência 

no rule of law. Do mesmo modo, essa linha de pesquisa investiga tanto 

as influências extrajurídicas no rule of law no Brasil, quanto o grau de 

envolvimento do Brasil na promoção do rule of law no mundo. 

e. Direito Constitucional Comparado e suas Relações com o Direito 

Internacional: Esta linha de pesquisa examina as potenciais conexões 

do direito constitucional e estudos sobre a democracia/autoritarismo 

com o papel das instituições típicas do direito internacional, como Cortes 

Internacionais, os tratados e acordos internacionais, assim como a 

receptividade do direito internacional pelo direito doméstico em 

perspectiva comparada. 
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3. ATIVIDADES: O CPDCC tem como atividades centrais o desenvolvimento de 

Encontros de Discussão, realizados quinzenalmente, às 19h, online – e 

posteriormente presencialmente na Faculdade de Direito da UnB –, para a discussão 

de bibliografia previamente definida pelo professor orientador conjuntamente com os 

membros; a produção acadêmica dentro dos eixos temáticos desenvolvidos pelos 

pesquisadores e a organização de eventos. 

4. OBRIGAÇÕES DOS MEMBROS: Os membros do CPDCC, além de completar a 

Formação Geral, têm as seguintes obrigações:  

a. Participar e ajudar na organização dos eventos promovidos pelo Centro; 

b. Participar regularmente dos Encontros de Discussão; 

c. Colaborar trimestralmente, através de texto de autoria própria, com o 

site do CPDCC; 

d. Manter em execução a pesquisa para a escrita em grupo de artigo 

científico, que deverá ser entregue ao final de um ano, sobre temática 

englobada por um dos cinco eixos de pesquisa do CPDCC; 

e. Colaborar com as discussões sobre as disciplinas relativas a direito 

constitucional comparado, no âmbito da graduação e da pós-graduação, 

na Universidade de Brasília, fornecendo subsídios para o fortalecimento 

dessas disciplinas e seu adequado acompanhamento pelos 

professores, monitores e estudantes.  

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: são critérios de análise no processo seletivo: 

a. Desempenho no ensaio; 

b. Experiência acadêmica/profissional e vocação para a pesquisa; 

c. Disponibilidade de tempo para participar das atividades acadêmicas e 

administrativas do CPDCC; 

d. Capacidade de comunicação oral e escrita;  

6. MECANISMOS DE SELEÇÃO:  

a. Análise de Currículo Lattes; 
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b. Apresentação de ensaio sobre temática indicada neste Edital; 

c. Entrevista.  

7. INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas de 15 a 31 de julho de 2020, por 

meio do endereço eletrônico https://forms.gle/F5cuezZ7Foa8egf8A 

8. ENSAIO: Os candidatos deverão enviar, até a data limite de inscrição, um ensaio 

de até 5 (cinco) laudas sobre um tema, de sua preferência, contido em uma das linhas 

de pesquisa do Centro. É mandatório que o candidato indique a linha de pesquisa 

escolhida. O documento enviado deverá obedecer às regras da ABNT e ser nomeado 

com o título do ensaio.  

9. PROCESSO SELETIVO E RESULTADO: As candidaturas serão avaliadas pela 

Coordenação Geral do CPDCC, convocando para a entrevista apenas os candidatos 

cujos ensaios forem melhor classificados. Os resultados da primeira etapa serão 

divulgados no dia 7 de agosto.  

10. ENTREVISTAS: As entrevistas ocorrerão nos dias 10 e 11 de agosto de 2020, em 

horário a definir, virtualmente. 

11. RESULTADO: O resultado final será divulgado no dia 12 de agosto de 2020.  

12. INÍCIO DAS ATIVIDADES: A reunião de abertura dos trabalhos do CPDCC 

acontecerá no dia 13 de agosto de 2020.  

 

Brasília/DF, 13 de julho de 2020.  

 

Centro de Pesquisa em Direito Constitucional Comparado 

Coordenação Geral   
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ANEXO I  

CRONOGRAMA 

 

EVENTO 
 

 
DATA 

  

LOCAL/MODO 
  

 
Inscrições 

 
15 a 31 de julho de 2020  

 
https://forms.gle/F5cuez

Z7Foa8egf8A 
 

Entrevistas 10 e 11 de agosto de 2020 Link a ser 

disponibilizado 

 

Resultado final 
 

12 de agosto de 2020 

 

  

E-mail e redes sociais 

Início das Atividades 13 de agosto de 2020 Link a ser disponibilizado 
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