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Edital de Seleção Discente COACEX nº 03/2022, 

 

Divulga Edital de Seleção discente do 

curso de Direito (Higienópolis, Alphaville e 

Brasília), para o Programa IR Solidário 

2022 (CCSA e Clínica Tributária e de 

Finanças Pessoais), nos termos do ATO 

FDIR 01/2018 e 03/2018. 

 

A COORDENAÇÃO DE 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 do curso de Direito 

(Higienópolis, Alphaville e Brasília), para as atividades de Clínica Tributária e de Finanças 

Pessoais: conjunto de atividades de capacitação e atendimento de pessoas físicas no âmbito 

do Programa Imposto de Renda Solidário 2022, desenvolvido em parceria com o Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas - CCSA. 

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

no seguinte link: https://forms.gle/ud9wAkc7V7SGJF6M8  

§1º. As inscrições deverão ser realizadas até 23h59min do dia 03/03/2022. 

§2º. O resultado do processo de seleção será publicado no dia 04/03/2022. 

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

comunicados em e-mail individual. 

Art. 3º Dúvidas sobre o Programa IR Solidário, desenvolvido em parceria da Clínica 

Tributária e de Finanças Pessoais com o CCSA e seu edital de seleção de alunos do Curso de 

Direito deverão ser encaminhadas por e-mail para mackenzieclinicatributaria@gmail.com 

§1º. A Professora Bruna Azzari Puga (Campus Alphaville) e o Professor 

Evandro Silva Soares (Campus Brasília), atuarão como facilitadores/coordenadores das 

atividades desenvolvidas pelos discentes das suas respectivas unidades. 

 

Edifício Benjamin Hunnicutt. 

25 de fevereiro de 2022 

 

 

Profº. Edmundo E. Medeiros   Coordenadoria de  

Núcleo de D. Tributário da FDir   Extensão da FDir 
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mailto:mackenzieclinicatributaria@gmail.com


 

                Faculdade de Direito 

 

 

 
Campus Higienópolis: Rua da Consolação, 930 ⚫ Consolação ⚫ São Paulo - SP ⚫ CEP 01302-907. 

Tel. (11) 2766-7110 ⚫ www.mackenzie.br e-mail: cda@mackenzie.br 
 

ANEXO I 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DISCENTE 

CLÍNICA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PESSOAIS 

 

 

A Coordenadoria de Extensão da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie publica o presente Edital de Seleção Discente para a o Programa IR Solidário 

2022 da Clínica Tributária e de Finanças Pessoais. 

 

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 das atividades desenvolvidas 

pelo discente e 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: 5, 12 e 19 de março. Horários: 5/3 e 12/3 das 9h às 13h e 19/03 período da manhã ou 

período da tarde. 

§2º. As atividades de atendimento serão agendadas e ocorrerão de forma on-line, no 

período da tarde, entre 10/3 a 20/4. 

§3º. A frequência mínima exigida para a participação no Programa IR Solidário e 

atribuição de horas de pesquisa e extensão corresponde a: todos os três sábados de 

treinamento + mínimo de 04 sessões de atendimento. 

 

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 (três) sessões de capacitação, de forma on-line, com 

frequência obrigatória em todas elas. 

§2º. Serão realizadas sessões de atendimento on-line, que ocorrerão em regime de 

escala a ser definido conforme disponibilidade e opção do aluno. Frequência obrigatória em 

pelo menos 04 sessões de atendimento. 

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

Pessoais, para as atividades no Programa IR Solidário, o seguinte: 

 



 

                Faculdade de Direito 

 

 

 
Campus Higienópolis: Rua da Consolação, 930 ⚫ Consolação ⚫ São Paulo - SP ⚫ CEP 01302-907. 

Tel. (11) 2766-7110 ⚫ www.mackenzie.br e-mail: cda@mackenzie.br 
 

Título 

Clínica Tributária e de Finanças Pessoais – Programa IR Solidário 2022 

Descrição 

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

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

on-line, o atendimento de contribuintes na orientação e/ou elaboração e envio da Declaração 

de IRPF 2022. 

Resultados Pretendidos 

a) Discentes: (i) treinamento/retomada conceitual de temas de Direito Tributário; (ii) 

aplicação de conceitos na elaboração de DIRPF; (iii) treinamento em habilidades de 

atendimento ao público, tais como entrevista, capacidade analítica, pesquisa jurídica, 

síntese, trabalho em equipe, ética profissional. 

b) Comunidade externa: orientação acerca da elaboração da Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Física – DIRPF. 

Atividades Realizadas 

a) Capacitação teórica: treinamento em sala de aula, com uso de métodos ativos, de 

conceitos técnico-jurídicos e simulações de habilidades profissionais. 

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

supervisão docente, consistente em entrevista, identificação do problema e orientação 

acerca da elaboração de obrigação tributária acessória (DIRPF). 

Programação 

Data Horário Local Regime 

5 de março 9h00 às 13h00 On-line Capacitação (obrigatório). 

12 de março Manhã ou Tarde On-line Capacitação (obrigatório). 

19 de março 9h00 às 13h00 On-line Capacitação (obrigatório). 

09/03 a 25/04 Segunda a sexta – período da tarde 
 

On-line 
Atendimento (04 sessões 

obrigatórias) 

Vagas 

30 discentes do Curso de Direito (Higienópolis, Alphaville e Brasília) 

 

Art. 4º. Os estudantes selecionados receberão por e-mail a identificação da sala e 

prédio designados para as sessões de capacitação. 
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Seção II 

Seleção de Discentes 

 

 

Art. 5º. Os discentes interessados deverão se inscrever on-line, em formulário 

disponibilizado a partir do dia 25 de fevereiro de 2022, até 23h59min do dia 03 de março de 

2022. Requer-se, do estudante interessado, anexar, no momento de sua inscrição, os seguintes 

documentos: 

I – Situação curricular, com média geral e histórico de disciplinas cursadas, com data 

superior a 01 de janeiro de 2022; 

II – Carta de Motivação para a participação no Programa IR Solidário da Clínica 

Tributária e de Finanças Pessoais (deverá contemplar as razões que motivam o discente a se 

inscrever na modalidade clínica em questão). 

 

Edifício Benjamin Hunnicutt. 

 

25 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

Profº. Edmundo Emerson de Medeiros 

Núcleo de Direito Tributário da Fac. de Direito 

 

 

 

 

 

 

Coordenadoria de Extensão da Faculdade de Direito da UPM 


