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EDITAL DE INSCRIÇÕES PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2021

O Coordenador do Curso de Direito do Centro
Universitário Padre Albino (UNIFIPA), no uso de
suas atribuições, com base no PROGRAMA DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA UNIFIPA, abre o
PROCESSO DE ESCOLHA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA PARA 2021.

a) Das Vagas: A oferta, o número de vagas, e a seleção dos alunos de iniciação científica
serão decididos pelos docentes responsáveis pelos projetos em conjunto com o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) e nos termos abaixo estabelecidos.
Projetos:
Linha de pesquisa

Direito e gênero

Projeto protocolado no NPq
(tradicional ou voluntário)
PESQDIR2021915
Estereótipos de Gênero e Direito
de Família: o direito enquanto
discurso do poder patriarcal

Número de vagas

8

Docente: Márcia Maria Menin

Direito civil e direitos
fundamentais

PESQDIR2021916
A Promoção e a Garantia dos
Direitos LGBT no município de
Catanduva: uma análise a partir do
movimento LGBT no Brasil e a sua
influência para o surgimento de
políticas públicas de diversidade
sexual e de gênero.

8

Docente: Márcia Maria Menin

Ética, Linguagem e
Justiça

Ética, Linguagem e
Justiça

PESQDIR2021922
Direito e Tecnologia
Docente: Luís Antônio Rossi
PESQDIR2021923 - Lei Geral de
Proteção de Dados - LGPD
Docente: Luís Antônio Rossi

Vagas
equivalentes ao
número de
inscritos
Vagas
equivalentes ao
número de
inscritos
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O processo civil na
dimensão dos direitos
fundamentais
constitucionais

PESQDIR2021925
A
inteligência
artificial,
a
jurisprudência e a prática nos
Tribunais.

10

Docente: Alexandre Fontana Berto

Direito do trabalho
frente ao direito
fundamental de
proteção de dados.

Hermenêutica e
direitos humanos

PESQDIR2021927
Lei Geral de Proteção de Dados
(Lei n. 13.709/2018): impactos nas
relações de trabalho

10

Docente: Kleber Henrique Saconato
Afonso
PESQDIR2021942
Estatuto
da
Criança
e
do
Adolescente
como
paradigma
regulatório da doutrina da proteção
integral: um estudo de eficácia
sociojurídica.

10

Docente: Ana Paula Polacchini de
Oliveira
b) Do período das Inscrições: de 05 a 09 de abril, 2021
c) Inscrições por intermédio do preenchimento de formulário eletrônico, no prazo acima
estabelecido, e disponível em: https://forms.gle/WH4gCbKdzhsp1XVA6
d) Da seleção: de 12 a 19 de abril, nos termos de edital de processo de seleção a ser publicado
no dia 10 de abril de 2021.
e) Dos critérios de seleção e de classificação: o processo de seleção fica à critério do docente
pesquisador. Os critérios de seleção podem envolver análise do histórico escolar, entrevista,
provas teóricas e/ou práticas. O processo de seleção poderá ser dispensado especialmente
nas situações em que a quantidade de inscritos seja igual ou inferior à quantidade de vagas
ofertadas pelo respectivo projeto. O processo de seleção será divulgado no dia 10 de abril
de 2021.
f) Resultados: serão divulgados no dia 26 de abril de 2021.
Catanduva, 30 de março de 2021

Luís Antônio Rossi
Coordenador do Curso de Direito
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