
GRUPO DE PESQUISA UFC/UNI7: EMPRESA 

E DESENVOLVIMENTO  
 

Edital de seleção de pesquisadores 

 
A coordenação do Grupo de Pesquisa Empresa e Desenvolvimento lança edital 
para seleção de pesquisadores, cujo início se dará no semestre 2021.2, definindo as 
condições de habilitação às vagas oferecidas nos seguintes termos: 

1. O grupo de pesquisa é vinculado às linhas de pesquisa “Ordem Constitucional, 

Internacionalização e Sustentabilidade”, do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito 

d universidade Federal do Ceara – UFC e “Relações sociais, mercado e desenvolvimento” , do 

Curso de Mestrado do Centro Universitário 7 de Setembro - UNI7.    

2. A temática geral do grupo é “Empresa e desenvolvimento”, sendo as pesquisas divididas em 

duas linhas, “Atuação empresarial aplicada” e “Atuação empresarial e desenvolvimento”.  

  

2.1 Na linha de pesquisa “Atuação empresarial aplicada” será abordada a prática da atuação 

empresarial, com análise empírica de dados, da legislação e da jurisprudência, bem como, 

dos seus efeitos.  

2.2 Na linha de pesquisa “Atuação empresarial e desenvolvimento”  será abordada a atuação 

contemporânea das empresas, com análise de sua função social, ambiental e ecológica; 

responsabilidade social corporativa; empresa transnacional; empresa plurisocietária e a 

relação entre empresa e direitos humanos.    

 

3. Serão oferecidas 10 (dez) vagas para graduandos; 10 (dez) vagas para mestrandos e (06) cinco 

vagas para mestres.   

4. No ato da inscrição deve ser indicada a linha de pesquisa preferencial.   

5. O pedido de inscrição deve ser enviado para o endereço: joaoluisnm@uol.com.br, até o dia 

31 de maio de 2021.  

 

mailto:joaoluisnm@uol.com.br


6. Serão realizadas entrevistas nos dias 07 e 08 de junho de 2021, por meio do sistema Google  

met, sendo os inscritos informados dos respectivos horários por email até o dia 04 de junho de 

2021.     

  

7. Nas entrevistas será analisado o interesse, disponibilidade e vinculação às temáticas de 

pesquisa, considerando os níveis específicos (graduados, mestrandos e mestres).  

 

8. Os encontros do grupo de pesquisa serão quinzenais. Será apresentado cronograma de 

atividades semestral no primeiro encontro.  

Fortaleza/Ce, 08 de maio de 2021. 

 

Prof. Dr. João Luis Nogueira Matias  

Coordenador do Projeto  

 

 


