
                                                                                                                

                                                       
 

 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 

MACKENZIE -  FACULDADE DE DIREITO  

GRUPO DE PESQUISA DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

CONTEMPORÂNEO E PROGRAMA DE EXTENSÃO 

MACKCIDADE:DIREITO E ESPAÇO URBANO CHAMAMENTO PARA 

ATIVIDADE: De olho no plano de governo do futuro prefeito. 

1. Objeto  

A cidade é o local onde a proximidade com as pessoas é intensa e os temas afetos a  

moradia, mobilidade, saúde, educação, tecnologia afetam a todos indistintamente.  Estamos 

às vésperas das eleições municipais e a compreensão e divulgação dos planos de governo é 

essencial para escolhas conscientes. 

Considerando que o objeto do grupo de extensão é a cidade e suas necessidades, 

convidamos interessados em participar do levantamento dos 11 planos de governo dos (as) 

candidatos(as) a Prefeitura da cidade de São Paulo e criar categorias de propostas para 

tabulação e divulgação. Na sequência, pretendemos acompanhar a execução do plano do 

vencedor/a e poderemos manter essa chamamento ou criar um próprio. 

O grupo elaborará a leitura e tabulação do material e poderá fazer entrevista com os 

candidatos/as e /ou seus representantes. O material será divulgado com a finalidade de 

contribuir para conhecimento das pessoas e possibilidade de decisão consciente e informada. 

Para tanto, o grupo promoverá encontros virtuais para dividir tarefas e sortear o respectivo 

candidato. Prazo de execução será de 20 dias contados da primeira reunião. 

2. Vagas  

    50 vagas para alunos que estiverem cursando entre o 4o ao 9o semestre.  

3. Inscrições  



                                                                                                                

 

A inscrição será feita mediante preenchimento de formulário específico no link: 

https://forms.gle/aMdwk6kxyd2Xg9hp9  até o dia 26.10.2020  

O resultado da seleção será disponibilizado por e-mail a todos os inscritos, no endereço 

informado no formulário de inscrição, até o dia 28.10.2020 e na plataforma Moodle. O primeiro 

encontro será dia 31.10.20 das 10.30 hs às 12.30 para decisão de grupos e sorteio de 

candidato. 

Para os alunos que efetivamente participarem e produzirem o material solicitado, serão 

creditadas 10 (dez) horas de pesquisa.  

 

São Paulo, 19 de outubro de 2020.  

 

Lilian Regina Gabriel M. Pires 

Antônio Cecílio Moreira Pires  

 

https://forms.gle/aMdwk6kxyd2Xg9hp9

