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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO GRUPO DE ESTUDOS DE 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

DESAFIOS DA DEMOCRACIA NO SÉCULO XXI 

 
 

Com a ciência da Coordenadoria de Pesquisa da Faculdade de Direito da 

UPM, faz saber aos Corpos Discentes e Docentes que estão abertas, para 

o 2º. Semestre de 2019, as inscrições para o grupo de estudos “Desafios 

da Democracia no Século XXI” nos seguintes termos: 
 

 

1. As inscrições se destinam ao preenchimento de 10 (dez) vagas. 

 

2. O Grupo de Estudo é de cárater permanente e é coordenado pelo 
Professor Dr. Bruno César Lorencini. 

 

3. Para admissão no Grupo de Pesquisa os alunos interessados 
deverão estar em curso das 2as às 9as etapas de Graduação 
em Direito. 

 

4. Inscrição no processo seletivo. 
 

I- As inscrições serão realizadas até o dia 23 de outubro 

através do e- mail: isabella.fjp@hotmail.com; 

II- No e-mail, explique os motivos que o levam a se inscrever 

no Grupo de Estudo; 

 
 

5. Seleção. 

O processo seletivo será composto de duas fases: 

I- Elaboração e envio de e-mail conforme o item 4; 

II- Desenvolvimento de uma resposta para o questionamento sobre 
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Democracia a ser apresentado pelo e-mail, após a pré-seleção 
dos alunos que preencherem o requisito I. 

 

 
6. O aluno será desligado do grupo nos seguintes termos: 

 

I- Ausência injustificada à 3 reuniões do grupo; 
II- O não cumprimento das atividades propostas; 
III-  Por vontade do aluno, atráves de aviso ao Professor 

Coordenador; 
 

7. Atividades do Grupo. 
 

I- O grupo contém 8 (oito) projetos diferentes que podem ser 
escolhidos simultaneamente ou individualmente para ser 
desenvolvido pelos alunos; 

II- Cada projeto consiste em realizar atividades diferenciadas que 
buscam a reflexão, inovação e aprimoramento do conhecimento do 
aluno acerca do tema; 

 

8. Os Projetos do Grupo são dividos em: 
 

I- Review de Livros Sobre a Democracia; 
II- Entrevistas; 
III- Review de Artigos Acadêmicos; 
IV- Pesquisa de Campo; 
V- Inovações Democráticas; 
VI- Eventos; 
VII- Produção de Artigos e Livros; 
VIII- Vídeos e Podcasts; 

Havendo possibilidade da inserção de outros projetos. 

 
 

9. Objetivos Gerais: 

 
I- contribuir para a atual discussão sobre a Democracia, seus desafios, 

pontos positivos e negativos; 

II- promover experiências práticas e distintas do cotidiano para o 

desenvolvimento acadêmico dos alunos; 

III- divulgar pesquisas, artigos e vídeos para incentivar a busca pelo 

conhecimento sobre a Democracia e demais temas relacionados; 
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IV- analisar, compreender e debater o sistema democrático e sua 

realidade atual; 

 
10. Para concessão de horas na modalidade de extensão o aluno deverá 

concluir ao menos uma atividade dos projetos em que estiver inscrito. 

 
11. A elaboração de artigo científico referente as atividades exercidas pelo 

grupo fará jus à atribuição de horas de pesquisa a critério da 

Coordenação de  Pesquisa  e  Extensão  da  Faculdade   de   Direito 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
 

12. As atividades serão realizadas em datas a serem definidas pelo 

Professor, havendo possibilidade de participação remota. 

13. A relação dos alunos aprovados será publicada até o dia 06 de 
novembro. 

. 
 
 
 
 
 

 

São Paulo, 10 de outubro de 2019. 

 
 

Prof. Dr. Bruno César Lorencini 


