
UNIVERSIDADADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

 
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS 
    Direito Administrativo Contemporâneo 

PROGRAMA DE EXTENSÃO 
Direito e espaço urbano 

 

 

 

CHAMAMENTO PARA ATIVIDADE FASE IV 

DE OLHO NO PROGRAMA DE METAS 

DA CIDADE DE SÃO PAULO 2021/2024 

 

1. OBJETO  

A Administração Pública deve ser controlada e, por isso, temos os controles 

institucionais realizados pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, pelo 

Ministério Público e pelo Poder Judiciário, quando provocado. Entretanto, o controle 

social é medida que se impõe, em razão do Estado Democrático de Direito, que implica 

na subsunção de todos à vontade da Lei e à vontade do POVO.  

 

O objeto do grupo de extensão é a cidade e suas necessidades, muitas dessas 

necessidades passam por ações do Poder Público com produção de atos e 

procedimentos.  

 

Assim, CONVIDAMOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA FASE IV DO PROJETO DE 

OLHO PROGRAMA DE METAS DA CIDADE DE SÃO PAULO 2021/2024 voltada ao 

acompanhamento da execução do plano de metas especificamente para o Bairro do 

Jardim Pantanal.  

 

2. FUNCIONAMENTO 

A duração será 2 semestres (2021/2022) e o acompanhamento está dentro do escopo 

estabelecido na parceria firmada com o Instituto Alana – Projeto Urbanizar e consiste, 

também, no apoio ao Plano Emergencial e Primeiros Estudos para o Plano de Bairro do 

Jardim Pantanal, elaborado pelo Instituto dos Arquitetos de São Paulo –IAB/SP -, 

mediante atuação nos processos participativos, filtrando e traduzindo as demandas da 

comunidade, vinculando-as ao orçamento público e identificando os órgãos públicos 
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competentes, além de apoiar em processos formativos e na elaboração de materiais 

informativos.  

 

3.  VAGAS E INSCRIÇÃO  

Serão ofertadas 15 (quinze) vagas para alunos do 5° ao 9° semestre, regularmente 

matriculados na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus 

Higienópolis, que deverão efetuar a inscrição mediante o preenchimento do formulário 

constante no: Google Forms (Clique aqui para acessá-lo), até às 23h59min do dia 28 de 

agosto de 2021.  

 

O resultado do processo de seleção será divulgado no dia 31 de agosto de 2021 e 

disponibilizado por e-mail a todos aprovados, no endereço informado no formulário de 

inscrição e na plataforma Moodle.  

 

4. DA ATRIBUIÇÃO DE HORAS, ATIVIDADES E PROGRAMAÇÃO  

 

4.1. Horas de extensão: 

Serão atribuídas até 25 (vinte e cinco) horas de atividades de extensão para os 

participantes que obtiverem 100% de frequência, conforme cronograma de capacitação 

e atendimento.  

 

As atividades compreenderão:  

I - o conhecimento das demandas apresentadas pelo IAB/SP e Instituto Alana e seu 

encaminhamento, mediante interlocução com o Poder Público Municipal e outras 

esferas de Governo, conforme a necessidade;  

II – o acompanhamento das ações de execução: licitação, delegação do serviço público, 

e controle externo, dentre outros.  

https://forms.gle/ZM83HSDg9L6pkf3k8
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III – o auxílio e o incentivo à comunicação com a população local por meio de podcast 

das ações inseridas no orçamento municipal.  

 

4.2. Horas de pesquisa: 

Prevê-se a atribuição de até 15 (quinze) horas de atividades de pesquisa para os 

participantes que entregarem e colaborarem efetivamente na elaboração de: 

I - Diários de Pesquisa, com detalhamento das ações, fundamento legal e todos os passos 

para a busca de solução.  

II - Public Paper, com a apresentação de um dos temas trabalhados.  

 

5. CRONOGRAM 

Os encontros serão realizados mensalmente ou sob demanda, aos sábados, conforme 

programação provisória abaixo e na modalidade virtual, podendo ocorrer parcialmente 

na forma presencial, de forma excepcional, de acordo com as orientações das 

Organizações da Saúde.  

 

 

6. DÚVIDAS  
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Em caso de qualquer dúvida sobre o projeto de extensão e seu respectivo edital de 

seleção favor encaminhar para grupoplanogov@gmail.com. 

 

São Paulo, 16 de agosto de 2021. 
 
 

ANTÔNIO CECÍLIO MOREIRA PIRES 
 

LILIAN REGINA GABRIEL MOREIRA PIRES 

mailto:grupoplanogov@gmail.com

