
 

CHAMAMENTO PARA COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA DA 

ESCOLA DA AGU 

 

Público-alvo: membros das carreiras jurídicas da AGU interessados em integrar o corpo 

discente do Curso de Mestrado Profissional em Direito da Escola da AGU, ainda em fase 

de concepção. 

 

A Escola da AGU estabeleceu, dentre seus projetos institucionais prioritários, a 

obtenção de credenciamento para a promoção de Curso de Mestrado Profissional em 

Direito, em consonância com o disposto no art. 37, III, do Decreto n. 10.608/2021. Para 

alcançar essa finalidade, diversas providências têm sido adotadas, tais como a realização 

de chamamento de instrutores para colaborar na elaboração da proposta de criação do 

novo curso e a instituição de grupos de pesquisa, em atendimento às diretrizes fixadas 

pela CAPES. 

Os grupos de pesquisa referidos já estão em funcionamento desde dezembro de 

2020, com a participação dos instrutores selecionados por meio do chamamento 

anteriormente mencionado. São 3 grupos distintos, todos voltados a pesquisar assuntos 

de elevado interesse para a Advocacia Pública e estreitamente relacionados ao conteúdo 

do curso que se tem em perspectiva, conforme se depreende das designações que lhes 

foram atribuídas: 

• Grupo 1. Advocacia Pública e Pesquisa Empírica, liderado pelos 

professores Henrique Fulgêncio e Eugênio Battesini;  

• Grupo 2. Gestão Estratégica e Inovação na Advocacia Pública, liderado pelas 

professoras Cristiane Iwakura e Kaline Ferreira; e 

• Grupo 3. Advocacia Pública e Desafios Sociais Complexos, liderado pelos 

professores Leandro Sarai e Flávio Cabral.  

Além de robustecer o projeto de criação do Curso de Mestrado Profissional em 

Direito da Escola da AGU, a instituição desses grupos objetiva fomentar a realização de 

pesquisas que possam contribuir para a reflexão acerca de questões relevantes 

relacionadas à Advocacia Pública, bem como para o desenvolvimento de soluções 

inovadoras para os desafios enfrentados pelos membros da AGU no desempenho de suas 

atividades funcionais. 

Diante disso, convidamos os membros das carreiras jurídicas da AGU que 

desejem compor tais grupos de pesquisa a manifestar, até o dia 16/04/2021, seu interesse 

nesse sentido, mediante mensagem a ser encaminhada ao endereço eletrônico 

<eagu.selecoes@agu.gov.br>, com o título “Grupos de Pesquisa da Escola da AGU”, 

contendo as seguintes informações: 

a) nome, cargo, órgão de exercício e matrícula SIAPE do interessado; 

b) nome do grupo de pesquisa que pretenda compor (limitado a apenas 1 grupo); 

c) declaração de interesse em integrar o corpo discente do Curso de Mestrado 

Profissional que se tem em perspectiva, bem como a assinatura do Termo de 

Compromisso e Responsabilidade, que segue anexo; e 
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d) endereço do Currículo Lattes, que, assim como suas informações constantes do 

Banco de Talentos da AGU, deve estar atualizado. 

Serão selecionados, a princípio, 5 pesquisadores para cada grupo. Caso haja 

número superior de interessados, os líderes de cada grupo promoverão seleção a partir de 

análise curricular, que levará em consideração a relevância da produção científica do 

interessado e sua aderência aos temas de interesse da Advocacia Pública relacionados à 

denominação do grupo por ele selecionado. Os candidatos excedentes permanecerão em 

lista de espera até que surjam novas vagas ou demandas nos grupos de pesquisa.  

 

Brasília, 05/04/2021. 

 

 

Henrique Augusto Figueiredo Fulgêncio  

Responsável pelo Núcleo de Pós-Graduação da Escola da AGU 

 

 

Danilo Barbosa de Sant´Anna 

Diretor da Escola da AGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

 

Eu, ________________________________________, matrícula SIAPE nº______, nos 

termos da legislação vigente e sob pena de desligamento do grupo de pesquisa da Escola 

da AGU, comprometo-me a: 

 

I – participar das atividades e reuniões agendadas pelos líderes do grupo de pesquisa e 

cumprir os compromissos assumidos, salvo justo motivo; 

II – desempenhar com zelo e presteza minhas atribuições; 

III – não exceder, sem justo motivo, os prazos fixados pelos líderes do grupo de pesquisa; 

IV – manter conduta compatível com o exercício das atividades do grupo e tratar com 

urbanidade os demais integrantes ou outras pessoas envolvidas nas atividades do grupo 

de pesquisa; 

V – acompanhar as informações e atividades do grupo de pesquisa divulgadas pela 

plataforma Microsoft Teams, pelo e-mail funcional e por outros canais indicados pelos 

líderes; 

VI – zelar pelo prestígio do grupo de pesquisa; e 

VII – informar os líderes do grupo de pesquisa sobre quaisquer irregularidades de que 

tiver conhecimento, por meio do envio de correspondência eletrônica, sempre com cópia 

para o endereço eletrônico <eagu.seac@agu.gov.br>; 

 

 

____________, _______ de ______________ de 2021. 

 

____________________________________________ 

Assinatura 
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