Universidade Presbiteriana Mackenzie
Faculdade de Direito
GRUPO DE ESTUDOS PODER JUDICIÁRIO E DIREITOS HUMANOS
EDITAL DE INSCRIÇÕES – PROCESSO SELETIVO

I. O Grupo de Estudos “Poder Judiciário e Direitos Humanos”, de acordo com seu
regimento tem como escopo realizar pesquisas, visitas técnicas e debates na seara do
acesso à justiça, adotando como paradigma o desempenho do Poder Judiciário em face
dos princípios da celeridade e efetividade dos direitos humanos, consagrados em
tratados internacionais e no direito interno. O Grupo funciona semestralmente com
reuniões aos sábados, das 10h00 às 12h00, de acordo com o seu cronograma de
trabalho.
II. Requisitos para admissão no processo seletivo: a) ser graduando entre o 1º e 10º
semestres; b) ex-aluno ou pós-graduando em direito ficam dispensados do processo
seletivo.
III. A seleção dos candidatos será realizada em 01 fase, a seguir descrita:
IV. INSCRIÇÃO até 11/09/2020 para 10 vagas. E-mail: antonio.calhao@mackenzie.br
1ª fase: O aluno interessado deverá enviar ao endereço eletrônico
antonio.calhao@mackenzie.br, uma carta de motivação. Deverá discorrer sobre:
a) os motivos pelos quais se interessa pela temática do grupo; b) como espera
contribuir para com o grupo.
V. Os candidatos aprovados serão comunicados por e-mail no dia 13/09/2020.
VI. Escopo: O grupo tem por finalidade fomentar discussões acadêmicas no campo dos
direitos fundamentais e realizar visitas técnicas em instituições, departamentos e
museus que remontem aos temas propostos pelo professor orientador (visitas técnicas
suspensas devido à pandemia).
VII. Horas: A atribuição de horas de pesquisa fica limitada até 30h00 aos graduandos
que: a) tiverem participação efetiva em todas as atividades do grupo; b) entrega de
artigo individual, no prazo e sob as regras determinadas pela Coordenação de Pesquisa.
VIII. O desligamento do Grupo, para alunos, ocorrerá após:

a) Ausência ao primeiro encontro do ano; b) Ausência a dois encontros no semestre,
consecutivos ou alternados; c) não cumprimento de atividade solicitada; d) pedido do
aluno,
desde
que
o
desligamento
seja
comunicado
ao
e-mail:
antonio.calhao@mackenzie.br.
IX. Reuniões do Grupo de Estudos: No 2º semestre de 2020, as reuniões serão realizadas
exclusivamente via plataforma Zoom nos seguintes sábados e abordando os temas:
•

26 de setembro - Reunião para analisar a ADPF 635, relatoria do Min. Edson
Fachin, acerca do impedimento de operações policiais nas comunidades do Rio
de Janeiro.

•

17 de outubro - Reunião para analisar o Programa de Regularização Fundiária
Urbana do Município de São Paulo e seus impactos no acesso ao Sistema Único
de Saúde, escolas públicas, luz, saneamento básico e abertura de conta em
banco.

•

31 de outubro - Reunião para analisar a Consulta nº 0600306-47, julgado do
Tribunal Superior Eleitoral, acerca da criação de cota no fundo público eleitoral
para negros.

•

21 de novembro - Reunião para analisar o Inquérito Civil 14.0279.000293/2015,
em trâmite junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, acerca do grande aumento
de despejos e remoções, durante a pandemia, pela Prefeitura Municipal de São
Paulo.

X. Casos omissos: Serão sanados apenas com o professor coordenador.

São Paulo, 05 de setembro de 2020
Prof. Dr. Antônio Ernani Pedroso Calhao
Coordenador

