
EDITAL DE SELEÇÃO - 1º SEMESTRE LETIVO DE 2023
GRUPO DE ESTUDOS EM NEUROÉTICA E NEURODIREITO -

GENe genenaufmg@gmail.com | instagram.com/gene.ufmg

● DESCRIÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS

1.1. O Grupo de Estudos em Neuroética e Neurodireito (GENe) é uma iniciativa do Prof. Dr.

Renato César Cardoso, em conjunto com seus orientandos do Programa de Pós-Graduação em

Direito e do Programa de Pós-Graduação em Neurociências, ambos da Universidade Federal de

Minas Gerais (UFMG).

1.2. O GENe consistirá na análise e na discussão de questões relevantes sobre neurociência e,

mais especificamente, neurodireito e neuroética, como forma de inserção inicial nesses temas.

● INSCRIÇÃO E SELEÇÃO

2.1. A inscrição deverá ser realizada até o dia 10 de março de 2023, por meio do preenchimento

deste formulário: https://forms.gle/TiBvhRECxd3NqBuR7, o qual solicitará dados pessoais do

candidato, seu currículo Lattes e uma carta de motivação.

2.2 Serão aceitas as inscrições de graduandos cursando a partir do 3º semestre,

pós-graduandos e profissionais, sem restrição de áreas de estudo ou atuação.

2.3. Os candidatos serão avaliados pela análise da carta de motivação disponibilizada no

formulário de inscrição (item 2.1 deste Edital), na qual deverão demonstrar o seu interesse pelo

tema, indicando os motivos específicos que o estão levando à inscrição, bem como por seu

currículo Lattes.

2.4. A lista de aprovados será disponibilizada no Instagram do grupo de estudos (@gene.ufmg)

no dia 11 de março de 2023.

2.5. A análise da carta de motivação ficará a cargo exclusivo da organização do grupo de

estudos, não havendo qualquer tipo de recurso.

● COMPROMISSOS E BENEFÍCIOS DOS PARTICIPANTES

3.1. Os participantes ficam cientes de que as reuniões do GENe acontecerão em formato



híbrido, quinzenalmente, às terças-feiras, de 19h às 21h.

3.1.1. A reunião presencial acontecerá na Faculdade de Direito da UFMG (Av. João Pinheiro,

100 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30130-180) com participação remota via Google Meet.

3.2. Das condições para receber o Certificado de Participação:

3.2.1. Comparecer a, no mínimo, 75% das reuniões do GENe, ou seja, a 6 dos 8 encontros;

3.2.2. Participar como relator de 1 reunião, a qual contará com indicação de capítulo de livro

ou artigo a ser discutido.

3.2.3. Enviar, no prazo de 5 dias após a relatoria, resumo expandido e post para instagram do

GENe (itens 4.5 e 4.6 deste Edital), ambos individualmente;

3.3. Aos participantes que, por questões geográficas, participarem de forma remota, sugere-se

que a câmera permaneça ligada, sempre que possível, para que seja estimulada maior

interação.

● METODOLOGIA

4.1. Cada reunião contará com dois ou três relatores, participantes do GENe, de acordo com

planejamento prévio. O dever dos relatores é apresentar aos outros integrantes do grupo o texto

previsto para discussão, sendo o formato da apresentação livre, desde que dure até, no

máximo, 30 minutos.

4.2. É imprescindível a leitura prévia dos textos a serem discutidos em cada encontro,

possibilitando a participação direcionada e ativa de todos os integrantes, após a exposição dos

relatores.

4.3. Todos deverão participar das discussões, apresentando críticas, levantando questões e

expondo comentários e considerações sobre o tema e a leitura indicada.

4.4. A frequência será registrada por meio de lista de presença em todos os encontros a ser

coordenada pelos discentes organizadores do grupo.

4.5. O resumo expandido deverá ter, aproximadamente, 1.500 palavras, desconsiderando

título, citações diretas e referências. O tema deve estar relacionado ao assunto da relatoria,

podendo o autor incluir outros assuntos de seu interesse.



4.6. O post para instagram será composto por carrossel de imagens e legenda, com o mesmo

tema do resumo expandido. Tal publicação deverá seguir as seguintes condições: a) A capa

deve conter o título do resumo expandido e nome do autor; b) O carrossel poderá ter, além da

capa e da imagem de finalização, até 8 imagens compostas por textos e figuras que explicam o

assunto abordado; c) legenda de até 1.400 caracteres incluindo mini biografia do autor, título e

resumo do resumo expandido. Será disponibilizado o formato do post para instagram via

link individual aos integrantes.

4.7. O prazo para envio do resumo expandido e post para instagram é de até 5 dias após a

relatoria.

● CASOS OMISSOS

5.1. Casos omissos serão analisados e resolvidos pela coordenação do GENe, que abaixo assinam

este Edital.

Belo Horizonte, 04 de março de 2023.

Coordenação discente 2023.1:

Victoria Nicolielo Reginatto Noviscki

http://lattes.cnpq.br/2523228136788948

Carina Barbosa

http://lattes.cnpq.br/8801498959988628

João Pedro Ávila Teixeira

http://lattes.cnpq.br/4799136874124636

Coordenação geral e orientação:

Professor Doutor Renato César Cardoso

http://lattes.cnpq.br/0182414888427256


