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EDITAL DE SELEÇÃO PARA DISCENTE COLABORADOR NO PROJETO “PROSA 
LEGAL COM ARTE E FILOSOFIA” 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 
 
O projeto Prosa Legal com Arte e Filosofia configura-se como um Projeto Integrador, da 
Faculdade de Direito da UPM, destinado a discentes de 1a a 3as etapas, buscando a partir de 
encontros on-line semanais, às sextas-feiras, com duração de uma hora,  apresentar aos alunos da 
graduação as intersecções e os olhares múltiplos a partir do Direito, da Arte e da Filosofia. 
Sabendo-se da necessidade de aprimoramento da visão humanística e sensível necessárias para o 
profissional do Direito na busca pela mediação e pacificação de conflitos sociais, as experiências 
compartilhadas pela Arte e pela Filosofia têm muito a ensinar sob a ótica da consolidação de 
valores, empatia, aprimoramento de repertório e engajamento social. 
 
Professores Coordenadores: Flávio Leão (líder), Ana Cláudia Torezan, Carlos Eduardo 
Camillo, Gabriel Chalita, Irene Nohara, Lia Pierson, Márcia Alvim, Michelle Asato, Renata da 
Rocha e Thamara Medeiros. 
 
1. VAGAS 
 
O projeto acima identificado oferece 2 (duas) vagas para discente voluntário para atuação em 
auxílio aos professores participantes. 
 
2. REQUISITOS 
 
2.1 Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Direito da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Campus Higienópolis, entre a 2ª e a 8ª etapas do curso. 
 
2.2 Elaborar carta de intenção que conste justificativa de seu interesse para ingressar em auxílio 
ao projeto, bem como relato de sua trajetória acadêmica. 
 
2.3 Juntar cópia do Currículo Lattes 
 
3. INSCRIÇÕES 
 
Devem ser encaminhadas para o e-mail projetoprosalegal@gmail.com até o dia 15 de fevereiro 
de 2022, às 23h59. As inscrições recebidas após esta data serão desconsideradas, acompanhadas 
da carta de intenção e currículo lattes. 
 
4. SELEÇÃO e DURAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
A seleção será realizada por meio da análise dos documentos apresentados pelos professores 
colaboradores do projeto. A seleção é válida por um semestre, podendo ser prorrogada por mais 
um semestre, observados os interesses do discente e dos professores coordenadores. 
 
5. RESULTADO 
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O resultado da seleção será divulgado no dia 20 de fevereiro de 2022, no moodle. Os 
selecionados serão comunicados por e-mail. 
 
6. FUNÇÕES DOS DISCENTES SELECIONADOS 
 
a) acompanhar as atividades do Projeto Legal; 
b) dialogar com os professores coordenadores e discentes participantes, esclarecendo dúvidas e 
prestando informações; 
c) auxiliar na organização das atividades e eventos; 
d) auxiliar na divulgação das atividades e alimentação de redes sociais; 
e) qualquer outra atividade acordada entre os coordenadores e discentes, que se relacionem ao 
projeto. 
 
7. ATRIBUIÇÃO DE HORAS DE EXTENSÃO 
 
Nos termos dos atos que regem as atividades complementares, serão atribuídos aos discentes 
selecionados 10 (dez) horas de extensão, sem prejuízo de outras decorrentes de atividades 
específicas de auxílio ou coordenação. 
 
Os casos omissos serão solucionados pelos professores coordenadores do projeto. 
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