
 

 

 

 

EDITAL PROCESSO SELETIVO  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM HISTÓRIA DO DIREITO 

 

 

O presente edital visa selecionar estudantes de qualquer curso de graduação 

da UFMG (em especial Direito e História) para desenvolver pesquisa de iniciação 

científica sob a orientação do prof. Ricardo Sontag.  

 

  1 – O presente edital compreende duas vagas, uma delas com bolsa e outra 

voluntária ou com bolsa, a depender da liberação dos recursos pela agência de 

fomento.    

2 – Para vaga com bolsa, o tema da pesquisa deverá ser obrigatoriamente um 

recorte dos seguintes temas gerais: história do direito penal entre os séculos XIX e 

XX no Brasil; história da questão penitenciária e do direito da execução penal entre 

os séculos XIX e XX no Brasil; história do processo penal entre os séculos XIX e 

XX no Brasil. Para a eventual vaga voluntária, propostas dentro de outros temas de 

história do direito também serão recebidas e avaliadas.  

3 – As inscrições para o processo seletivo deverão ser feitas por meio de envio 

de e-mail a ricardosontag@ufmg.br com cópia para lauramaximiliano15@gmail.com 

contendo:  

i) nome;  

ii) curso e período em que se encontra;  

iii) breve currículo;  

iv) carta de intenções (mencionar se já tem alguma ideia de pesquisa; 

mencionar se o interesse está em vaga com bolsa, voluntária ou ambas) 

e/ou projeto de pesquisa; 

v) resenha crítica de no máximo 1.000 palavras (excluindo referências 

bibliográficas) do texto “A penalística civil. Teorias e ideologias do 

direito penal na Itália unificada” de Mario Sbriccoli (tradução publicada 

pela editora da UFMG, p. 27 a 130, e original em italiano disponível 

aqui: http://centropgm.unifi.it/biblioteca/088/volume.pdf , p. 493 a 

590); 

vi) proposta de data e horário alternativos para realização da entrevista em 

caso de impossibilidade de comparecimento ou de restrição de horário 

na data prevista no cronograma deste edital. 

4 – A seleção será realizada por meio de entrevista presencial, em que serão 

discutidos o breve currículo, a carta de intenções e/ou projeto de pesquisa, as 

impressões acerca do texto “Comparative Contexts in Legal History: Are We All 

Comparatists Now?” de Heikki Pihlajamäki (publicado pela revista “Sequência”, 

volume de jan-jun de 2015, p. 57 a 75, disponível aqui: 

https://www.scielo.br/j/seq/a/7bGhMBy9XKGPR7bsfkmYVpt/?format=pdf&lan

g=en ) e a resenha do texto “A penalística civil. Teorias e ideologias do direito penal 
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na Itália unificada” de Mario Sbriccoli. O objetivo da entrevista é avaliar as perspectivas 

e objetivos com a pesquisa, interesse na área, aptidão e potencial para pesquisa 

acadêmica, disponibilidade para a pesquisa e participação em atividades relativas à 

história do direito, dentre outros elementos de relevância acadêmica.  

5 – As normas que regem a participação de bolsistas e voluntários no programa 

de iniciação científica estão disponíveis no seguinte link: 

https://www.ufmg.br/prpq/wp-

content/uploads/2022/03/NormasProcedimentosPRPq2022.docx.pdf .  

6 – Mais informações sobre o grupo de pesquisa dentro do qual a iniciação 

científica será realizada em https://studiumiurisufmg.wordpress.com/ . 

 

 

CRONOGRAMA: 

 

Envio das inscrições por e-mail. Até 11/07/2022 às 12h. 

Divulgação por e-mail do cronograma 

detalhado das entrevistas. 
13/07/2022. 

Realização das entrevistas no gabinete do 

prof. Ricardo Sontag – Faculdade de Direito 

da UFMG, 10º andar do edifício Villas-Boas 

(prédio da pós), av. João Pinheiro n. 100, Belo 

Horizonte.   

15/07/2022 a partir das 13:30h. 

Divulgação dos resultados. 18/07/2022. 

Formalização do vínculo (dados bancários, 

registro no sistema de fomento da PRPq, etc.) 

pelo bolsista e pelo orientador. 

19/07/2022. 

Vigência da pesquisa. 01/10/2022 até 30/09/2023. 

 

 

Belo Horizonte, 9 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Ricardo Sontag 

Professor de História do Direito - Faculdade de Direito da UFMG 

Coordenador do Studium Iuris – Grupo de Pesquisa em História da Cultura Jurídica 
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