
 
 
 
 
 
 
 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Faculdade de Direito 
Coordenação de Pesquisa 

 

Edital de Abertura de Inscrição para o 

Grupo de Estudos Avançado em Direito Societário (GEADS) 
2021.02 

 

Estão abertas as inscrições para o Grupo de Estudos Avançado em Direito 

Societário (GEADS), que conta com o Professor Pedro A. L. Ramunno como coordenador 

e os discentes Mateus Perigrino Araujo e Matheus de Azevedo Andreus como 

secretários acadêmicos. 

O grupo terá como principal objetivo compreender e analisar criticamente a 

empresa, entendida enquanto atividade empresária, como uma estrutura essencial para 

o desenvolvimento econômico e social, o que se dará por meio do enfrentamento de 

temas multifários, sempre com especial atenção ao universo jurídico. 

Para a agenda de 2021.02, a temática enfrentada pelo grupo de estudos versará 

sobre “Sociedades de Economia Mista”. 

O grupo é aberto para todos os estudantes, preferencialmente a partir do 4º 

Semestre do curso de Direito, sendo um diferencial que o aluno tenha experiência em 

pesquisa. Alunos de outras instituições de ensino e ex-alunos também podem participar 

do processo seletivo. 

 As reuniões do grupo de estudos serão realizadas virtualmente por meio da 

plataforma TEAMS, aos sábados, conforme calendário presente neste Edital. 

 

● Linha de Pesquisa:  

Poder Econômico e seus limites jurídicos | Direito e Mercado | Direito Societário | 

Direito Empresarial e Desenvolvimento 

 

● Processo Seletivo: 

O Processo Seletivo será composto por duas fases: 



 
 
 
 
 
 
 

I – Até dia 14/08/2021, envio das informações e documentos para o processo 

seletivo, conforme instruções presentes no seguinte link: 

https://forms.gle/HkrSvHMfssnjVW956 

II – Caso necessário, realização de entrevista online entre os dias 15/08/2020 e 

16/08/2020, em horário previamente determinado pela coordenação do grupo 

de estudos. 

Resultados serão divulgados por e-mail aos selecionados. 

Serão abertas até 20 (vinte) vagas de ampla concorrência, não havendo obrigatoriedade 

de preenchimento de todas as vagas. Os alunos que atualmente integram o GEDED 

(Grupo de Estudos de Direito Empresarial e Desenvolvimento) não precisarão 

participar do processo seletivo, sendo certo que o GEADS sucederá as atividades 

anteriormente desenvolvidas pelo GEDED. 

 

● Metodologia 

O grupo funcionará por meio de encontros temáticos realizados virtualmente 

(plataforma TEAMS), com bibliografia base previamente indicada, de acordo com o 

calendário que integra o presente edital – sujeito a alterações excepcionais. Cada 

reunião será baseada na leitura prévia de textos indicados pelo professor responsável e 

no debate entre os membros do grupo, sendo certo que poderão ser convidados, para 

encontros específicos, professores, pesquisadores e estudiosos. 

 

● Assiduidade 

A presença e preparação prévia do(a) aluno(a) é essencial para a boa condução dos 

trabalhos no grupo de estudos. Dessa forma, a ausência injustificada por 2 (dois) 

encontros/reuniões será causa para exclusão imediata do grupo de estudos. 

 

● Participação ativa 

O comprometimento e a participação ativa do corpo discente do grupo são 

importantes para a evolução do grupo como um todo. Por esse motivo, a postura ativa 

dos alunos e a sua capacidade de contribuição com as discussões serão objeto de 

avaliação para permanência nas atividades desenvolvidas pelo grupo de estudos.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

● Produção de pesquisa 

Os alunos atuais e futuros do grupo declaram ciência que será considerado critério 

parcial para permanência no grupo, bem como o recebimento das horas 

correspondentes, a produção de pelo menos 01 (um) artigo/paper por aluno, de 

acordo com o cronograma a ser oportunamente divulgado aos membros integrantes, 

sem prejuízo da eventual elaboração de textos científico para obra coletiva decorrente 

das atividades do grupo de estudos. A tempestividade na entrega da pesquisa 

constitui critério de permanência. 

 

● Resultados Esperados 

Ampla compreensão dos discentes acerca dos pressupostos jurídicos e das implicações 

societárias envolvendo as Sociedades de Economia Mista, sendo certo que será 

empreendido, inexoravelmente, uma obra coletiva decorrente das discussões e das 

pesquisas realizadas no grupo de estudos. 

 

● Clube de Leitura 

 

O Clube de Leitura é uma iniciativa dos secretários acadêmicos do grupo de estudos e 

envolve a realização, em paralelo às reuniões do GEADS, de encontros quinzenais, às 

quintas-feiras, das 22h às 23h, tendo como objetivo o debate de obras relativas ao tema 

Direito Empresarial e Desenvolvimento. Para o presente semestre, a temática sugerida 

será os Commons Empresariais. 
 

A presença às reuniões do Clube de Leitura é facultativa, sendo certo que não haverá 

contabilização de presença para fins de aferição de horas complementares e/ou de 

pesquisa. O respectivo cronograma será disponibilizado àqueles(as) que demonstrarem 

interesse em participar. 

 

● Cronograma preliminar 

 

Data Horário Tema do Encontro 

21/08/2021 8h30-10h00 Introdução. 



 
 
 
 
 
 
 

04/09/2021 8h30-10h00 
Interesse social, interesse público e interesse 

privado. Lei das Estatais. 

09/10/2021 8h30-10h00 Controle, acordo de acionistas e golden shares. 

30/10/2020 8h30-10h00 

Responsabilidade dos controladores e 

administradores à luz de relatos jornalísticos: O 

caso Petrobrás. 

13/11/2020 8h30-10h00 
Conflitos Societários na Sociedade de Economia 

Mista. 

27/11/2020 8h30-10h00 
Operações societárias nas sociedades de 

economia mista: Estudo de casos. 

 

Aos alunos da UPM, serão conferidas horas de pesquisa de acordo com o regulamento 

vigente, em quantidade a ser definida pelo professor responsável. 

*** 


