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EDITAL DE SELEÇÃO  

LIGA ACADÊMICA ESTUDANTIL –  LIGA DE DIREITO DA MULHER 2021 

 

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 Liga Acadêmica Estudantil – Direito da Mulher 2021. 

 

I. OBJETIVO GERAL DA LIGA ACADÊMICA ESTUDANTIL 

 

1. A Liga Acadêmica Estudantil é composta e dirigida por um grupo de alunos de 

graduação da Universidade Presbiteriana do Mackenzie supervisionados por 

professores orientadores para desenvolver atividades e estudos em torno de uma 

temática de área do conhecimento, de caráter voluntário e sem fins lucrativos. 

 

2. A Liga Acadêmica Estudantil de Direito da Mulher, por sua vez, configura 

estratégia extracurricular destinada a promover o aprofundamento teórico-prático 

de temas relevantes e atuais relacionados ao Direito da Mulher, que possuam 

influência no âmbito jurídico e social. Buscando estimular o senso crítico e o 

raciocínio científico do acadêmico, pelos seguintes objetivos gerais: 

 

i) Contribuir na formação acadêmica voltada à referida área;  

 

ii) O desenvolvimento dos discentes membros em habilidades técnicas e 

acadêmicas, tais como capacidade analítica, reflexão crítica, raciocínio 

científico e prático, pesquisa jurídica, síntese, redação de textos e artigos 

científicos, trabalho em equipe, liderança, habilidades orais e ética social;  

 

iii) Promover palestras realizadas, prioritariamente, por profissionais que 

desenvolvam estudos referentes aos temas propostos; 
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iv) O desenvolvimento e a manutenção de intercâmbios científicos e técnicos com 

outras instituições acadêmicas e/ou filantrópicas, com as demais ligas da 

UPM, assim como outras entidades e/ou projetos internos à UPM; 

 

v) Criar parcerias/eventos com empresas, Startups e escritórios de advocacia que 

atuem na temática ou a apoie; 

 

vi) Participar de discussões no que tange à área do Direito das mulheres; 

 

vii) Incentivar o protagonismo estudantil no desenvolvimento intelectual e 

profissional dos discentes. 

 

2. A Liga de Direito da Mulher é liderada pelas discentes Elena Torrano Masetti, 

Maria Fernanda Lutfalla Machado Lellis e Sofia Bilar de Araújo (“Líderes”), e 

funciona sob a orientação acadêmica do Prof. Dr. Edson Luiz Knippel e da Prof. 

Dr. Mariângela Tomé Lopes (“Docentes-Orientadores”). 

 

II. PLANO DE ATIVIDADES 

 

3. As atividades da Liga de Direito da Mulher almejam o protagonismo estudantil, a 

potencialização de ações de ensino, pesquisa e extensão ligadas à intersecção entre 

o direito das mulheres e as demais áreas do ensino jurídico. Dessa forma, o Plano 

de Atividades da Liga engloba, mas não se limita a: 

 

i) Leituras obrigatórias prévias aos nossos encontros as quais serão 

disponibilizadas pela coordenação da Liga aos membros via Drive do Google 

ou e-mail. 

 

ii) Nos trinta (30) minutos iniciais de cada encontro, as Líderes irão separar os 

membros da Liga em 2 (dois) grupos de 5 (cinco) pessoas. Esses grupos, 

então, terão que criar uma única pergunta elaborada, a partir dos textos de  
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leitura prévia obrigatória, para os palestrantes. Essa atividade visa tanto 

colocar em prática o protagonismo estudantil como instigar os estudantes a  

questionar-se sobre o tema da palestra e interagir com os demais membros; 

 

iii) O desenvolvimento obrigatório, posterior aos encontros, de resumos das 

palestras ministradas, artigos para o boletim da Liga ou artigo para periódicos 

com editais em aberto.  

 

iv) O desenvolvimento opcional de material científico relacionado ao tema para 

ser usado para prospecção de novos membros e reconhecimento da Liga nas 

plataformas digitais e redes sociais tais como Instagram, Facebook, Linkedin, 

Telegram entre outras; 

 

v) As palestras ministradas aos membros, que estejam relacionados ao(s) tema(s) 

desenvolvidos pela Liga ao longo do semestre; 

 

vi) Demais projetos que se mostrem pertinentes às atividades da Liga, consoante 

as orientações da coordenação. 

 

 

III. METODOLOGIA 

 

4.  A Liga de Direito da Mulher, no 1° semestre de 2021, funcionará por meio de 1 

(um) encontro mensal, realizado nas seguintes quartas-feiras das 19:00 às 20:30, e irão 

abordar os seguintes assuntos: 

 

1. 12/05/2021 – Apresentação da Liga e Introdução e Diretrizes do Estudo do 

Direito da Mulher; 

2. 09/06/2021 –  O Novo crime de stalking; 

3. 14/07/2021 – Violência institucional sofrida pelas mulheres no sistema de 

justiça. 
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* Temas sujeitos a alteração de data de acordo com necessidade da agenda dos 

palestrantes externos, sendo que os encontros permanecem das datas acima.  

 

Parágrafo único: Todos os encontros da liga serão realizados remotamente, por 

meio da plataforma Zoom. O link será enviado com antecedência aos membros 

aprovados via e-mail.  

 

 

IV. ASSIDUIDADE 

 

5. A presença e o engajamento dos membros são essenciais para a boa condução das 

atividades da Liga. Dessa forma, o desligamento, para alunos, ocorrerá após: 

 

i) Ausência injustificada por 2 (dois) encontros consecutivos ou alternados; 

 

ii) Falta de realização da leitura obrigatória prévia; 

 

iii) Não entrega do material obrigatório posterior aos encontros; 

 

iv) Descumprimento de eventual atividade solicitada; 

 

v) A pedido do aluno, desde que o desligamento seja comunicado ao e-mail da 

liga (ligadodireitodamulher@gmail.com). 

 

V. PROCESSO SELETIVO 

 

6. O Processo Seletivo será composto por 2 (duas) fases: 

 

I. O aluno interessado deverá estruturar uma carta de motivação, discorrendo 

sobre: a) os motivos pelos quais se interessa pela temática da liga; b) como espera 

contribuir para o grupo.  
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II. O aluno deverá enviar o seu currículo vitae (CV) junto com a carta de motivação. 

Sendo necessário o envio para o seguinte e-mail:  

ligadodireitodamulher@gmail.com. 

 

III. INSCRIÇÃO: o prazo de inscrição se encerra no dia 18/04/2021.  

 

7. Poderá se candidatar à Liga de Direito da Mulher todo e qualquer aluno, de 

qualquer semestre, desde que devidamente matriculado na FDIR-UPM. 

 

8. Serão selecionados até 10 (dez) alunos.  

 

9. Os resultados serão divulgados na página institucional da Liga de Direito da 

Mulher: 

https://instagram.com/ligadireitodamulher_mack?igshid=1xyrm2dexnywh ou 

@ligadedireitodamulher_mack; como também, por e-mail aos alunos 

selecionados. RESULTADO: a lista de alunos aprovados na liga será 

divulgada no dia 01/05/2021. 

 

10. Aos membros que integrem a Liga serão conferidas horas complementares, desde 

que estes alunos tenham tido frequência de pelo menos 75% (setenta e cinco por 

cento) nas reuniões, e conforme avaliação da sua participação nas atividades 

obrigatórias, projetos e eventos da Liga pelos Líderes, com a devida aprovação 

dos Docentes-Orientadores. 

 

11. As atividades da Liga têm prazo indeterminado e novos membros serão 

selecionados por Edital aberto no Moodle.  

 

 

 

 

 

 

mailto:ligadodireitodamulher@gmail.com
https://instagram.com/ligadireitodamulher_mack?igshid=1xyrm2dexnywh


Faculdade de Direito 

Página 6 de 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quaisquer DÚVIDAS, encaminhar para o e-mail da Liga  

ligadodireitodamulher@gmail.com 

 

São Paulo, 08/04/2021 

Liga de Direito da Mulher 

 

mailto:ligadodireitodamulher@gmail.com

