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Faculdade de Direito  

 

EDITAL DE INSCRIÇÕES – PROCESSO 

SELETIVO – LIGA ACADÊMICA AGROMACK 

 

I- A Liga Acadêmica “Agromack” de acordo com seu regimento tem como escopo 

realizar pesquisas, visitas técnicas e debates, adotando como paradigma discutir e 

propagar o Agronegócio, dentro e fora da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

II- Requisitos para admissão no processo seletivo:  

a) ser graduando entre o 1º e 10º semestres dos cursos de Direito, Economia, 

Administração e Comércio Exterior da Universidade Presbiteriana Mackenzie;  

b) antigos alunos ou pós-graduandos em direito ficam dispensados do processo 

seletivo (em caso de interesse, entrar em contato via e-mail da liga).  

III- A seleção dos candidatos será realizada em 01 fase, a seguir descrita:  

a. INSCRIÇÃO até 01/09/2020 para 10 vagas.  

b. 1a fase: O aluno interessado deverá preencher o formulário vide link: 

https://docs.google.com/forms/d/1JoiXL6G8w92CgG4bc_2e4Hp_HNV8bGIDTE

kp1LbGlXI/edit Deverá discorrer sobre: a) os motivos pelos quais se interessa 

pela temática do grupo; b) como espera contribuir para com o grupo.  

IV- Os candidatos aprovados serão comunicados por e-mail no dia 07/09/2020.  

V- Escopo: A liga tem como finalidade discutir e propagar o agronegócio, dentro e fora 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Busca a criação de um ambiente de debate, 

fomento à produção de conteúdo científico com o objetivo de publicação em obra 

coletiva, articulação para acesso às principais empresas e entidades do setor, visitas 

técnicas, comunicação intra-cursos, reuniões científicas, produção de pareceres, notas 

técnicas, seminários, eventos e projetos de lei.  

VI- Horas: A atribuição de horas de pesquisa fica limitada a ordem do docente-

orientador aos graduandos que: a) tiverem participação efetiva em todas as atividades 

do grupo; b) entrega de artigo científico ou trabalhos individuais, no prazo e sob as 

regras determinadas pela Coordenação de Pesquisa.  

Obs. Nesse ponto, ressaltamos que a produção de artigos tem como objetivo sua 

publicação em uma revista científica a ser produzida pela própria liga acadêmica.  

VII- O desligamento do Grupo, para alunos, ocorrerá após:  

a) Ausência a dois encontros no semestre, consecutivos ou alternados; b) não 

cumprimento de atividade solicitada; c) pedido do aluno, desde que o 

desligamento seja comunicado ao e-mail da liga.  
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VIII- Reuniões do Grupo de Estudos: No 2º semestre de 2020, as reuniões 

serão realizadas nos seguintes sábados das 10:00 às 12:00 e irão abordar os temas:  

1. 12/09/2020 - Tributação no Agronegócio  

2. 03/10/2020  - Títulos de Crédito Agrícolas  

3. 24/10/2020 - Financiamento Rural e Seguro Agrícola 

4. 14/11/2020 - Governança e Sucessão no Agronegócio 

IX- Docentes-Orientadores: Prof. Maria Cecilia Ladeira de Almeida, Prof. Ricardo 

Pedro Guazelli Rosário, Prof. Washington Carlos de Almeida. 

 

Quaisquer DÚVIDAS, encaminhar no e-mail da liga liga.agromack@gmail.com . 

São Paulo, 25/08/2020 

Liga Acadêmica Agromack 

 

 


