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Edital de abertura de inscrições e seleção para o Grupo de Estudos 

História do Direito Administrativo - GEHDA 

 

 
 A Coordenação de Pesquisa da Faculdade de Direito faz saber aos Corpos Discente e Docente 

que estão abertas, no período de 21 de agosto a 01 de setembro de 2019, as inscrições para o Grupo 

de Estudos “História do Direito Administrativo - GEHDA”, vinculado ao Grupo de Pesquisa 

sobre Pensamento Social Brasileiro. O grupo é coordenado pelos professores Carolina Mota 

Mourão e Júlio César Vellozo. 

O processo de inscrição e seleção será regido pelas seguintes diretrizes:  

1. O Grupo de Estudos de que trata este Edital tem caráter permanente e é instituído na forma do 

art. 15 do Regulamento das Atividades Complementares da Faculdade de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e nos termos de seu regimento próprio, oferecendo 15 vagas nesta 

Chamada.  

 

2. O Grupo de Estudos tem como objetivos:  

a) Promover o estudo sobre a história do Direito Administrativo no Brasil.  

b) Induzir a realização de trabalhos de iniciação científica, conclusão de curso, mestrado e 

doutorado sobre a história do Direito Administrativo no Brasil, bem como a produção de artigos 

científicos e textos acadêmicos para discussão e publicação, com destaque para os temas 

preferenciais de estudos do Grupo, citados no item 3;  

c) Realizar eventos científicos periódicos sobre este temário, tais como conferências, seminários, 

palestras e afins; 

d) Firmar parcerias com outros grupos e centros de estudos e/ou de pesquisa, nacionais ou 

estrangeiros, que se dediquem ao objeto de estudo do presente Grupo de Estudos.   

 

3. São temas preferenciais de estudo do Grupo de Estudos:  

a) A história do pensamento sobre o Direito Administrativo no Brasil;   

b) A história do pensamento sobre o Estado no Brasil.   
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Parágrafo único. Em ambos os temas, serão estudados tanto autores clássicos do pensamento social 

e jurídico no Brasil quanto aqueles cujas ideias foram importantes para as reformas mais recentes 

no campo do Direito Administrativo.   

 

4. Poderão participar do Grupo de Estudos todos os alunos que, observadas as condições expressas 

nos itens 6 e 7 infra, se interessem pelos objetivos do Grupo constantes do item 2 e que demonstrem 

de forma clara seu comprometimento com as atividades do mesmo.  

 

5. São requisitos para admissão no Grupo de Estudos:  

a) Estar o aluno regularmente matriculado em quaisquer das faculdades da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, em seus cursos de graduação (a partir do 2º semestre) e pós-graduação;    

b) Preencher o formulário de inscrição; 

c) Ter sido aprovado no processo de seleção. 

Parágrafo único. Os candidatos que não forem alunos da graduação ou da pós-graduação da UPM 

e quiserem participar do Grupo de Estudos deverão também passar pelo processo de seleção.  

 

6. A admissão no Grupo de Estudos está condicionada às seguintes etapas: 

a) Realização de inscrição até o dia 01 de setembro de 2019, por meio do link:  

https://forms.gle/BpBaHM4GAAnCcR2i8 

b) Entrega de redação de uma a duas páginas (times new roman, 12, espaçamento 1,5) na qual o 

candidato justifique o seu interesse no grupo de estudos e no qual discuta criticamente o papel da 

história para a compreensão do direito administrativo. A entrega deve ser feita no momento da 

inscrição.  

c) O interessado poderá adotar como base para sua redação a palestra da Prof. Gabriela Nunes 

Ferreira (cientista política e Professora da UNIFESP) sobre “Centralização e descentralização no 

Império: o debate entre Tavares Bastos e Visconde do Uruguai” (ou a obra da autora sobre o tema), 

que acontecerá no dia 21 de agosto, às 19h, no Auditório Rer. Wilson de Souza Lopes, Mackenzie.    

d) Os selecionados terão os seus nomes divulgados até o dia 05 de setembro de 2019 no sistema 

moodle.  

 

7. Serão desligados do Grupo de Estudos:  

a) os que faltarem a três reuniões consecutivas ou quatro alternadas no decorrer de um ano sem 

justificativa plausível;  

https://forms.gle/BpBaHM4GAAnCcR2i8


UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

FACULDADE DE DIREITO 
CURSO GRADUAÇÃO DIREITO  

 

 
 
 
 
 

3 
 

b) a clara demonstração de falta de interesse nas atividades do Grupo de Estudos e a falta de 

comprometimento com leituras e debates; e  

c) os que assim o desejarem, manifestando a disposição por escrito aos coordenadores.   

 

8. Farão jus à atribuição de horas os que se fizerem presentes aos encontros e atividades 

promovidas pelo Grupo, nos termos do Regimento Interno do Grupo a ser enviado por ocasião 

do ingresso do candidato no Grupo, sempre de acordo com os critérios gerais estabelecidos pela 

Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A presença será considerada 

apenas se for auferida por instrumentos de controle, como a lista e sistemas similares.   

 

9. As reuniões serão mensais com calendário a ser definido e divulgado oportunamente. As datas 

e horários podem ser alterados pelos coordenadores.  

 

10. Os casos omissos serão resolvidos pelos coordenadores do grupo, professores Carolina Mota 

Mourão e Júlio César Vellozo. 

 

São Paulo, 14 de agosto de 2019. 


