
 
 

 
 

Edital de abertura de inscrições para o Grupo Estudos 

“ANTROPOLOGIA E DIREITO” – 2º SEMESTRE DE 2018 

O Grupo de Estudos “Antropologia e Direito” faz saber, aos discentes e docentes, que estão 
ABERTAS AS INSCRIÇÕES para a V SELETIVA DE NOVOS MEMBROS, até 26 de AGOSTO 
de 2018. O processo será regido pelas regras abaixo: 

1. O grupo de estudos, composto por alunos da graduação e pós-graduação, do 
MACKENZIE e da USP, tem como objetivo o estudo aprofundado e crítico de obras clássicas 
da Antropologia Social e Jurídica, com enfoque interdisciplinar e interinstitucional, buscando o 
diálogo entre as áreas da Antropologia e do Direito. 

2. Serão abertas 15 (quinze) vagas para alunos de graduação, sendo requisitos para a 
inscrição: 

2.1 Ter sido aprovado na disciplina de Antropologia Jurídica / do Direito ou comprovar 
conhecimento na área; 

2.2 Estar devidamente matriculado em uma das universidades supramencionadas (ex-
alunos e demais pesquisadores podem submeter sua inscrição em caráter especial). 

3. As inscrições serão realizadas no link http://goo.gl/forms/czRJKRG57I (QR abaixo), até 
o dia 26/08/2018 (domingo), haverá no formulário espaço para: a) dados gerais, b) currículo 
acadêmico resumido e b) carta de apresentação.  

4. O processo seletivo contará com duas fases eliminatórias e 
classificatórias:  

1ª FASE – análise dos currículos e cartas de apresentação, 
publicação do resultado por e-mail em 29/08/2018 (quarta-feira). 

2ª FASE – (somente se necessária) essa fase constitui-se em 
entrevista, na data de 01/09/2015 (sábado), no período da manhã – 
em local a ser encaminhado em 29/08/2018 (quarta-feira) por e-mail. 

5. O resultado será publicado em 07/09/2015 (segunda-feira). A primeira reunião ocorrerá 
em 12/09/2015 (sábado), na Universidade Presbiteriana Mackenzie (Higienópolis), das 14h às 
17h – em local comunicado posteriormente. 

 

 

OBS: As reuniões serão preferencialmente quinzenais, aos SÁBADOS das 9h às 12h, na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (Higienópolis) 

São Paulo, 20 de agosto de 2018. 
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