
 
 
 
 
 
 
 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Faculdade de Direito 

Coordenação de Pesquisa 

 

Edital de Abertura de Inscrição para o 

Grupo de Estudos para Formação do Futuro Docente (GEFFD) 

2020.01 

 

Estão abertas as inscrições para Grupo de Estudos sobre Ensino Jurídico e 

Formação do Futuro Docente, sob a coordenação do Professor Pedro A. L. Ramunno. 

O grupo terá como principal objetivo compreender e analisar de forma crítica 

o ensino jurídico no Brasil, bem como discutir práticas docentes adequadas para o 

atual contexto brasileiro, com o intuito de promover o arcabouço adequado para a 

formação do futuro docente. 

O grupo é aberto para todos os estudantes, com reuniões realizadas às 

segundas-feiras, conforme calendário disponibilizado neste edital. 

 

• Linhas de Pesquisa: 

Sociologia Jurídica | A Instrumentalização do Direito (a evolução histórica 

também guarda relação com a linha de pesquisa “O Poder Econômico e Seus Limites 

Jurídicos”) 

 

• Processo Seletivo: 

O Processo Seletivo será composto por até duas fases: 

I – Preenchimento das informações e envio dos documentos descritos no 

seguinte link: https://forms.gle/jjvuznB2hxt2eQGYA . O prazo para esta etapa 

é até dia 14/02/2020. 

https://forms.gle/jjvuznB2hxt2eQGYA


 
 
 
 
 
 
 

III – Caso necessário, realização de entrevista online entre os dias 

17/02/2020 e 18/02/2020, em horário pré-determinado. 

Resultados serão divulgados por e-mail aos selecionados. 

Serão abertas até 25 (vinte e cinco) vagas de ampla concorrência. 

 

• Metodologia: 

O grupo funcionará por meio de encontros temáticos, com bibliografia base 

previamente indicada, de acordo com o calendário que integra o presente edital – 

sujeito a alterações excepcionais. Cada reunião será baseada na leitura prévia de 

textos indicados pelo professor responsável e no debate entre os membros do grupo, 

sendo certo que poderão ser convidados, para encontros específicos, professores, 

pesquisadores e estudiosos. 

 

• Assiduidade 

A presença e preparação prévia do(a) aluno(a) é essencial para a boa condução dos 

trabalhos no grupo de estudos. Dessa forma, a ausência injustificada por 3 (três) 

encontros/reuniões será causa para exclusão imediata do grupo de estudos. 

 

• Resultados Esperados:  

Análise crítica da atual conformação do ensino jurídico no Brasil, bem como 

compreensão de métodos de ensino adequados contemporaneamente, 

desenvolvendo capacidade de reflexão crítica e, a depender do desenvolvimento das 

atividades, possível elaboração de trabalho(s) científico(s) decorrente(s) das 

discussões realizadas no grupo de estudos. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

•Cronograma preliminar 

Data Horário Tema do Encontro 

02/03/2020 17h30-19h00 Brasil, a importância do bacharelado e os perfis 

de juristas 

16/03/2020 17h30-19h00 Impactos do capitalismo para o direito  

30/03/2020 17h30-19h00 Capitalismo contemporâneo, inovação e 

empregabilidade para o direito 

13/04/2020 17h30-19h00 Vocações do pensamento jurídico 

27/04/2020 17h30-19h00 Direito, desenvolvimento e papel do direito  

11/05/2020 17h30-19h00 Refletindo sobre o ensino jurídico: O instante 

do encontro 

25/05/2020 17h30-19h00 Refletindo sobre o ensino jurídico: Narciso em 

sala de aula 

 

Aos alunos da UPM, serão conferidas horas de pesquisa de acordo com o 

regulamento vigente, em quantidade a ser definida pelo professor responsável. 

*** 


