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NEPAD – Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas em Direito  

CEPPES – Centro de Extensão, Pós-Graduação e Pesquisa 

 
Apresentação  

 

O Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas em Direito - NEPAD está inserido no contexto 

nordestino brasileiro. Concentra a maioria da população pobre e negra do país. Enfrenta períodos longos 

de estiagem o que tem contribuído para o êxodo de pessoas que migram em direção ao sudeste e sul do 

Brasil. São questões sociais que exige uma maior reflexão do profissional que tem como alvo a vida de 

pessoas, especificamente, quando a vida se torna fragilizada em meios as agressividades do ‘viver diário’.  

 

O núcleo foi criado em 2009 por docentes e discentes do Curso de Direito da Faculdade Batista 

Brasileira, com a finalidade de abarcar as pesquisas já existentes, incentivar a produção científica, 

norteadas por pesquisas que focam o desenvolvimento humano, uma vez que a dignidade da pessoa 

humana é o foco central do projeto pedagógico do curso de Direito, bem como uma proposta da 

Faculdade Batista Brasileira.  

 

A proposta desses estudos avançados surgiu da necessidade de se enfatizar uma composição de 

pesquisa no campo do Direito, especificamente, em salvador, que esteja  engajada na formação de 

discentes comprometidos com uma sociedade plural e com consciência política e social 

 

A proposta 



 

 

 

 O Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas em Direito – NEPAD tem como proposta central de 

pesquisa: Direito, Ética e Cidadania, buscando sistematizar estudos que visam ajudar a entender a vida 

das pessoas nas relações interpessoais mediadas pela presença axiológica em diferentes campos da 

construção e vivência do direito. 

Partimos da perspectiva de que os princípios são categorias de análise exegética-hermenêutica do 
Direito. Temos consciência da importância de um esforço concentrado e diferenciado que possibilite a 
inserção do sujeito na reflexão, produção e transformação da história. 

 
 

O objetivo: 
 
Geral: 

 
Nosso objetivo geral é pesquisar e capacitar pesquisadores e pesquisadoras habilitando-as/os para 
um desempenho relevante de uma prática pedagógica profissional baseada na axiologia, visando à 
construção de pensamento crítico em prol da educação para o exercício da cidadania. Isto é, 
promover a formação, produção e reflexão do corpo discente e docente tendo como alvo a 
discussão axiológica, partindo da coletivização do “fazer ciência” na ótica de sujeitos limitados 
por sexo/etnia/classe, espaços de onde muito se agride vidas em nossa sociedade. 
 

Específicos: 
 

 Fomentar a reflexão interdisciplinar acerca da axiologia na sociedade por meio de revisão e 
debates sobre o conteúdo das disciplinas, das bibliografias e da metodologia no campo do 
Direito; 

 condicionar o desenvolvimento de uma forma de pesquisa e uma metodologia de caráter 
científico; 

 estabelecer uma rede de contatos com entidades e/ou grupos de reflexão axiológica no campo 
do Direito e ciências da humanidade; 

 criar um centro de documentação da produção sobre axiologia no Direito no nordeste 
brasileiro; 

 proporcionar um espaço de trabalho científico que motive o envolvimento de pesquisadores e 
pesquisadores que apresente condições para a realização de pesquisas, seja para uso nas teses 
de doutorado, dissertações de mestrado, monografias, artigos etc., bem como, para outras 
necessidades do NEPAD; 



 

 

 promover a divulgação dos trabalhos do NEPAD através da publicação de materiais 
produzidos na revista Maiêutica e outras publicações afins; 

 promover seminários, painéis, grupos de reflexão, oficinas e outras formas que congreguem o 
debate e a socialização da produção e das experiências de pesquisadoras e pesquisadores 
envolvidas/as na docência ou em entidades específicas de estudos de axiologia. 

 

A estrutura e o funcionamento 
 

O NEPAD é um núcleo de pesquisa interdisciplinar vinculado à Faculdade Batista Brasileira, do 
curso de Direito, também em diálogo com os cursos de Teologia, Filosofia e Pedagogia. Está subordinado 
ao CEPPES – Centro de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação.  

O Núcleo é composto por pesquisadores e pesquisadoras (docentes e discentes), da FBB, que 
atuam na área de ciências jurídicas e humanas com a ênfase na pesquisa axiológica em Cidadania e Ética 
no campo do Direito. As reuniões de estudos e reflexões estão sempre abertas aos professores/as, alunos e 
alunas de cursos de ensino superior desde que estejam engajados/as numa pesquisa sobre o tema e 
respeitem as linhas de reflexão do núcleo. 
 A equipe central do NEPAD é composta por: Marli Wandermurem, Lorena Brandão Portella, 
Tiago Correia Schabach de Oliveira, Thais Requião de Melo, Simone Santos de Medeiros, Lucas rego 
Silva Rodrigues, Carlos Gustavo da S. Gomez, José Edelberto Araújo de Oliveira, Daniel Ruy de F. 
Velloso e Wolney de Azevedo Perrucho Júnior. 
 

Em sua estrutura interna, o NEPAD se organiza nas seguintes áreas: 

1. Formação: Através de Professores Orientadores, nos primeiros 4 (quatro) semestres do Curso 
Regular, o aluno é engajado no Projeto Interdisciplinar e será conduzido a produzir texto 
(Projetos, Artigos, Seminários, Relatórios Técnico-científicos) e apresentá-lo no Seminário 
Transdisciplinar (Primeiro Semestre do Ano) ou no Seminário de Iniciação Científica (Final 
do Ano); 

2. Condução: Durante os semestres 5 a 7 os estudantes são incentivados a produzir artigos, 
seminários, painéis e papers para apresentação nos Seminários propostos pela IES; 

3. No oitavo semestre, em vinculação à disciplina Metodologia da Pesquisa Juridica, e como 
parte da avaliação da mesma, os alunos apresentam seus projetos de monografia nos 
Seminários propostos pela IES; 

4. Formação; (seminário para o grupo de pesquisa); 
5. Formação de uma biblioteca especializada no tema de pesquisa; 
6. Produção e publicação das reflexões em revistas especializadas; 
7. Fundo de bolsas de estudos para pesquisadores/as discentes da FBB. 

 
Considerações finais 
 



 

 

No NEPAD a axiologia funciona como uma lente que possibilita a visibilização de uma série de aspectos 
que a sociedade naturalizou ao longo de sua história e, que se constituíram em meios de perpetuações de 
relações assimétricas entre homens e mulheres, negros e brancos, pobres e ricos, como espaços de 
desvalorização do humano enquanto pessoa digna. 
 
 
Salvador, 30 de Novembro de 2009. 
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