EDITAL PARA SELEÇÃO
GRUPO DE ESTUDOS
“DIREITO RELACIONADO A MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS“

2º SEMESTRE DE 2020

1. A Coordenadoria de Pesquisa da Faculdade de Direito faz saber aos Corpos
Discente e Docente que estão abertas as inscrições para o Grupo de Estudos
“DIREITO RELACIONADO A MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS”.
2. O Grupo de Estudos tem caráter permanente e é coordenado pela Profa.
Dra. Thaís Cíntia Cárnio.
3. Entre os objetivos pretendidos pelo Grupo de Estudos podem ser elencados:
a) Estudos críticos, reflexivos e multidisciplinares sobre o Direito no Mercado
Financeiro e de Capitais;
b) Realização de Encontros, Oficinas, Simpósios e Congressos;
c) Fomento à pesquisa e ao debate sobre o tema com vistas à publicação de
trabalhos científicos produzidos pelo grupo e;
d) Compartilhamento de experiências com grupos de pesquisas similares na
Instituição e fora dela.
4. Para admissão no Grupo de Pesquisa os alunos interessados deverão estar
em curso das 5as às 9as etapas do curso de Graduação em Direito, bem como
nos cursos de Pós-Graduação lato e stricto sensu.
5. A seleção se destina ao preenchimento de 15 (quinze) vagas.
6. Para participar da seleção, os candidatos deverão enviar à Profa. Thaís
Cíntia
Cárnio,
no
dia
8
de
setembro,
pelo
e-mail
thaiscintia.carnio@mackenzie.br, mensagem contendo currículo vitae com
foto, semestre letivo, classe e texto explicando o motivo de desejar participar
do grupo.
7. As atividades deste semestre serão realizadas mensalmente, com reuniões
on line, preferencialmente às terças, das 12h00 às 13h00. O Calendário para o
2º Semestre de 2020 será divulgado na primeira reunião, a ser realizada no dia

15 de setembro, às 12:00 horas, em link a ser divulgado juntamente com
o resultado da seleção.
8. A pesquisa a ser desenvolvida em 2020 encontra adstrição ao tema “Poder
Econômico e seus limites jurídicos”.
9. A relação dos alunos aprovados na avaliação escrita para o ingresso no
Grupo será no dia 14 de setembro, na Faculdade de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, via Moodle.
10. A atribuição de horas complementares será regulamentada pela respectiva
coordenadoria, sendo certo que o presente grupo tem como objetivo fomentar
a iniciação científica e a pesquisa adstrita aos “DIREITO RELACIONADO A
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS”, inclusive multidisciplinar e na
interface com as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em Direito
Político e Econômico da Faculdade de Direito da UPM. O objetivo desse ano
é a discussão e a elaboração de artigos sobre temas pertinentes ao foco
de estudos do grupo.
11. Os atestados de participação aos discentes do Grupo de Estudos estão
condicionados à sua efetiva contribuição nas atividades propostas. Serão
destituídos dos grupos os alunos que não comparecerem às reuniões e/ou não
realizarem as atividades propostas.
12. As dúvidas, omissões e esclarecimentos serão resolvidos pela professora
Coordenadora do Grupo de Estudos.

