EDITAL DE INSCRIÇÃO n.º 01/2017
CONVOCAÇÃO DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO, DA PÓS-GRADUAÇÃO, DO
MESTRADO, ALUNOS ESPECIAIS, ALUNO DE EXTENSÃO E EX-ALUNOS DO IDP
PARA O V SEMINÁRIO LUSO-BRASILEIRO DE DIREITO.
A Diretoria da Escola de Direito e Administração Pública do Instituto Brasiliense de Direito
Público – IDP, no uso de suas atribuições, convoca alunos desta Instituição de Ensino
interessados em participar do V Seminário Luso-Brasileiro de Direito com o tema “Constituição
e Governança”.
1. DO OBJETO
1.1. O IDP, por meio do seu Programa de Mestrado Acadêmico em Direito Constitucional, e a
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) promovem aos alunos da graduação,
da pós-graduação lato e stricto sensu, alunos especiais, alunos de extensão e ex-alunos a
oportunidade de participarem do V Seminário Luso-Brasileiro de Direito com o tema
“Constituição e Governança”. O projeto conta com coordenação científica do doutor Paulo
Gustavo Gonet Branco (EDB/IDP), do professor doutor Jorge Miranda (FDUL), do professor
Carlos Blanco de Morais (FDUL), e coordenação acadêmica pelo professor doutor Ministro
Gilmar Ferreira Mendes (EDB/IDP);
1.2. O evento acima mencionado integra o Convênio do IDP com a FDUL e será convertido em
20 (vinte) horas complementares de atividades para os cursos de graduação em Direito e
Administração Pública do IDP;
1.2.1. Para o registro das horas complementares os alunos participantes deverão apresentar seu
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO no evento ou documento equivalente e
REQUERIMENTO na Secretaria do IDP;
1.3. O evento será ministrado em Língua Portuguesa;
1.4. O evento acontecerá no período de 18, 19 e 20 de abril de 2017;
1.5. O local de realização do evento será o Auditório da Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, localizado na Alameda da Universidade Cidade Universitária, 1649-014, na cidade
de Lisboa, Portugal;
1.6. Como acordado no convênio acadêmico entre as Instituições em epígrafe, as inscrições
serão gratuitas;
1.6.1. Cada aluno deverá arcar com todas as despesas de manutenção para sua participação
(incluindo passagens, hospedagem, alimentação e quaisquer outras despesas decorrentes);
Parágrafo único: No âmbito da pós-graduação (lato e stricto sensu) não ocorrerá
aproveitamento de disciplina.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Ser aluno regular (graduação, pós-graduação, mestrado e extensão), aluno especial do
mestrado, ou ex-alunos do IDP;
2.2. Ser maior de 18 (dezoito) anos;
2.3. Estar quite com suas obrigações financeiras e;
2.4. Para alunos regulares e alunos especiais, não possuir registro de reprovação em disciplina
no histórico escolar;
2.5. Formalizar a inscrição, conforme regras estabelecidas pela organização do evento.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Os alunos interessados deverão realizar sua inscrição até a data de 28 de março de 2017,
por meio do FORMULÁRIO DE CANDIDATURA, disponível no link
(http://portalrm.idp.edu.br//corpore.net/Source/EduPSProcessoSeletivo/Public/EduPSFirewall.htm?CodColigada=1&CodFilial=1&CategoriaPS=6)
e na área de Eventos no site do IDP;
3.2. Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas para alunos regulares (graduação, pós-graduação,
mestrado e extensão), alunos especiais do mestrado, ou ex-alunos do IDP;
3.3. Para a candidatura às vagas do evento os interessados deverão apresentar na Secretaria do
IDP, obrigatoriamente, os documentos a seguir relacionados, sob pena de serem excluídos da
seleção:
a) Cópia impressa da Confirmação de sua Inscrição, obtida após o preenchimento do
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA;
b) DECLARAÇÃO DO CANDIDATO, contendo compromisso em arcar com todas as
despesas de manutenção (incluindo passagens, hospedagem, alimentação e quaisquer
outras despesas) durante o período de realização do intercâmbio.
Parágrafo único: As inscrições para o Público Externo (interessados que não sejam alunos ou
ex-alunos do IDP) serão feitas pelo link do Portal de Eventos do IDP
(http://portaleventos.idp.edu.br/).
4. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES
4.1. Providenciar PASSAPORTE (válido de acordo com as exigências da Embaixada de
Portugal no Brasil), VISTO (no caso de alunos estrangeiros) e SEGURO SAÚDE/VIAGEM
INTERNACIONAL que contemple, além das despesas relativas a eventuais problemas de
saúde, traslado do aluno em caso de óbito;
4.2. Responsabilizar-se pelos gastos decorrentes de transporte, alojamento, alimentação e
quaisquer despesas pessoais, durante todo o período do evento.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas deste Edital;
5.2. As situações não previstas nesta convocação serão analisadas e dirimidas pela Diretoria da
Escola de Direito e Administração Pública do IDP. A solicitação de possíveis esclarecimentos
deve ser feita ao endereço eletrônico coop.internacional@idp.edu.br;
5.3. Não serão aceitos Formulários de Candidatura extemporâneos para participação neste
Edital.
Brasília, 20 de janeiro de 2017
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