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Edital de Seleção Discente COACEX nº 10/2020, 

 

Divulga Edital de Seleção para o 

Programa de Orientação Financeira 

2020 da Clínica Tributária e de 

Finanças Pessoais, nos termos do ATO 

FDIR 01/2018 e 03/2018. 

 

A COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E EXTENSÃO, no 

uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e em conformidade com os Atos 

Regulamentadores das Atividades Clínicas nº 01 e 03, de 2018: 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º. Publicar edital (Anexo I) de seleção discente para participar das 

atividades de capacitação para o atendimento de pessoas físicas no âmbito do Programa 

de Orientação Financeira 2020 da Clínica Tributária e de Finanças Pessoais da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Art. 2º. As inscrições serão realizadas mediante preenchimento de formulário 

próprio, a ser disponibilizado nos principais canais de comunicação adotados pela 

Faculdade de Direito e pela sua equipe gestora. 

§1º. As inscrições deverão ser realizadas até 23h59min do dia 02/11/2020. 

§2º. O resultado do processo de seleção será publicado no dia 04/11/2020. 

§3º O resultado será divulgado de forma coletiva, sendo apenas os aprovados 

comunicados em e-mail individual. 

Art. 3º Dúvidas sobre o Programa de Orientação Financeira 2020, desenvolvido 

pela Clínica Tributária e de Finanças Pessoais da UPM e seu edital de seleção de alunos 

do Curso de Direito deverão ser encaminhadas por e-mail para 

mackenzieclinicatributaria@gmail.com 

 

Edifício Benjamin Hunnicutt. 

23 de outubro de 2020 

 

Profº. Edmundo Emerson de Medeiros 

Núcleo de Direito Tributário da Fac. de Direito 

 

Coordenadoria de Atividades Complementares 

e de Extensão da Faculdade de Direito da UPM 

 

 

mailto:mackenzieclinicatributaria@gmail.com
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ANEXO I 

EDITAL DE SELEÇÃO DISCENTE 

CLÍNICA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PESSOAIS 

 

A Coordenadoria de Atividades Complementares e de Extensão da Faculdade de 

Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie publica o presente Edital de 

Seleção Discente para a o Programa de Orientação Financeira 2020 da Clínica 

Tributária e de Finanças Pessoais da UPM. 

 

Art. 1º. Serão atribuídas até 20 (vinte) horas de atividade de pesquisa e até 20 

(vinte) horas de atividade de extensão para os participantes, a depender da respectiva 

frequência, conforme cronograma de capacitação e atendimento, a ser definido no 

primeiro dia de atividades.   

§1º. As atividades de capacitação compreenderão 03 (três) encontros nos 

seguintes sábados, das 9h às 13h: 07/11, 14/11, 21/11. 

§2º. As atividades de atendimento ocorrerão on-line em encontros destinados ao 

diagnóstico financeiro e devolutiva da análise discente desenvolvida. 

§3º. A frequência mínima exigida para a participação no Programa de 

Orientação Financeira 2020 da Clínica Tributária e de Finanças Pessoais da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e atribuição de horas de pesquisa e extensão 

corresponde a: mínimo de 03 sábados de treinamento + reuniões discentes virtuais para 

discussão do caso analisado + reuniões virtuais de diagnóstico/devolutiva da pessoa 

física assistida. 

 

Seção I 

Plano de Ensino 

 

Art. 2º. A Clínica Tributária e de Finanças Pessoais compreende atividades de 

capacitação e de atendimento. 

§1º. Serão realizadas 03 sessões de capacitação com frequência obrigatória, que 

ocorrerão on-line via ZOOM. 

§2º. Serão realizadas sessões de atendimento das pessoas físicas assistidas, que 

também on-line, em regime de escala a ser definido durante as atividades da clínica. 

Art. 3º. Estabelece-se como Plano de Ensino da Clínica Tributária e de Finanças 

Pessoais, para as atividades do Programa de Orientação Financeira 2020, o seguinte: 
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Título 

Clínica Tribut. e de Finanças Pessoais – Programa de Orientação Financeira 2020 

Descrição 

Docente responsável (Edmundo Emerson de Medeiros) e colaboradores clínicos promovem 

a capacitação dos discentes do curso de direito participantes, para que estes realizem a 

orientação financeira de pessoas físicas no âmbito das atividades do Programa de 

Orientação Financeira 2020 da Clínica Tributária e de Finanças Pessoais da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Resultados Pretendidos 

a) Discentes: (i) treinamento/retomada conceitual de temas relacionados à tributação de 

investimentos e de organização/planejamento de finanças pessoais; (ii) treinamento em 

habilidades de atendimento ao público, tais como entrevista, capacidade analítica, 

pesquisa jurídica, síntese, trabalho em equipe, ética profissional. 

b) Comunidade externa: orientação e/ou planejamento voltados às finanças pessoais 

(planejamento patrimonial, investimentos, financiamentos, aposentadoria, renegociação 

de dívidas e contratos etc.). 

Atividades Realizadas 

a) Capacitação teórica: treinamento em aulas on-line via ZOOM, com uso de métodos 

ativos, de conceitos técnicos jurídicos/financeiros e simulações de habilidades 

profissionais. 

b) Atendimento: sessões de atendimento ao público alvo, por duplas de estudantes, 

consistente em entrevista, identificação do problema, orientação e/ou planejamento 

voltados às finanças pessoais (planejamento patrimonial, investimentos, financiamentos, 

aposentadoria, renegociação de dívidas e contratos etc.). 

Programação da Capacitação 

Data Horário Local Regime 

07/11 9h00 às 13h00 UPM Capacitação: 03 encontros obrigatórios. 

14/11 9h00 às 13h00 UPM Capacitação: 03 encontros obrigatórios. 

21/11 9h00 às 13h00 UPM Capacitação: 03 encontros obrigatórios. 

Vagas 

12 discentes do Curso de Direito 
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Art. 4º. Os estudantes selecionados receberão por e-mail a identificação da sala 

e prédio designados para as sessões de capacitação. 

 

Seção II 

Seleção de Discentes 

 

Art. 5º. Os discentes interessados deverão se inscrever on-line, no link: 
https://forms.gle/WfkMcC1cwCjNbw9M6. 

§1º Requer-se, do estudante interessado, anexar, no momento de sua inscrição, 

os seguintes documentos: 

I – situação curricular, com média geral (MG) e histórico de disciplinas 

cursadas, em dependência (FCCDP) e semestre de inscrição (FSEM), com data superior 

a 01 de janeiro de 2020; 

II – Carta de Motivação (CMOT) para a participação no Programa de Orientação 

Financeira 2020 da Clínica Tributária e de Finanças Pessoais da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie; 

§2º Na hipótese de número de inscritos superior às vagas ofertadas, os 

candidatos serão ranqueados em classificação geral, nos termos do item 3.3 do Ato da 

Direção nº 1/2018, conforme a regra de cálculo {Nota de Classificação = MG + FCCDP 

+ FSEM + FACLU}. 

§3º Estabelecem-se como Fator Autônomo da Modalidade Clínica (FACLU) os 

seguintes critérios: 

I – Carta de Motivação (CMOT);  

II – Participação prévia em atividades de orientação jurídica (PPAOJ);  

Art. 6º. Os elementos integrantes do Fator Autônomo da Modalidade Clínica 

(FACLU) totalizarão, no máximo, 10 (dez) pontos, distribuídos da seguinte forma: 

I – Carta de Motivação (CMOT): no máximo 07 (sete) pontos; 

II – Participação prévia em atividades de orientação jurídica (PPAOJ): 03 (três) 

pontos; 

§1º A Carta de Motivação deverá contemplar carta reflexiva e explicação das 

razões que motivam o discente a se inscrever na modalidade clínica em questão. 

§2º Entende-se por comprovação de participação prévia em atividades de 

orientação jurídica (PPAOJ) os seguintes casos: 

I – estágio finalizado ou em andamento no Juizado Especial Cível; 

https://forms.gle/WfkMcC1cwCjNbw9M6
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II – estágio finalizado ou em andamento no Escritório Modelo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie; 

III – estágio finalizado ou em andamento em órgão da Defensoria Pública da 

União ou do Estado; 

IV – participação em uma ou mais edições do Projeto Imposto de Renda 

Solidário da UPM; 

V – atividade que possa ser enquadrada como orientação jurídica, a ser validada 

pela equipe gestora da Clínica Tributária e de Finanças Pessoais. 

 

Edifício Benjamin Hunnicutt. 

 

 

23 de outubro de 2020 

 

 

 

Profº. Edmundo Emerson de Medeiros 

Núcleo de Direito Tributário da Fac. de Direito 

 

 

Coordenadoria de Atividades Complementares 

e de Extensão da Faculdade de Direito da UPM 


