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Edital de Seleção Discente COACEX nº 07/2022, 

 

Divulga Edital de Seleção discente do curso 

de Direito (Higienópolis), para a Clínica de 

Orientação Supervisionada a Migrantes e 

Refugiados 2022 – MackPeace 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), para as atividades da Clínica de Orientação Supervisionada a Migrantes e 

Refugiados 2022 – MackPeace: conjunto de atividades de capacitação e orientação 

supervisionada de migrantes e refugiados no município de São Paulo. 

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

no seguinte link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYVd8gclQZwYHifuv6WOEZcLUz9dlMBBfe

RxjKGijTq7n3vA/viewform 

§1º. As inscrições deverão ser realizadas até 23h59min do dia 10/08/2022. 

§2º. O resultado do processo de seleção será publicado no dia 12/08/2022. 

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

comunicados em e-mail individual. 

§4º. Conforme disposto no Edital de Seleção Discente COACEX nº 03/2022, após a 

publicação do resultado do processo de seleção, no dia 10/08/2022, será realizada no dia 

15/08/2022, das 14h às 16h, via Zoom, entrevista com os discentes selecionados. 

Art. 3º. Serão ofertadas 03 (três) vagas para alunos regularmente matriculados na 

Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Campus Higienópolis, a partir 

do 3º semestre. 

Parágrafo único. As vagas reservadas aos discentes pesquisadores têm por escopo a 

realização de pesquisas mediante observação da clínica para criação de material de apoio: 

I – Produção de conteúdo para cartilhas; 

II – Pesquisa a ser pactuada com os professores integrantes; 

III – Para essa modalidade, serão atribuídas 20 horas de pesquisa. 

Art. 4º Dúvidas sobre a Clínica de Orientação Supervisionada a Migrantes e 

Refugiados 2022 e seu edital de seleção de alunos do Curso de Direito deverão ser 

encaminhadas por e-mail para mackpeace.mackenzie@gmail.com  

Parágrafo único. O Professor Flávio de Leão Bastos Pereira (Campus Higienópolis) 
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atuará como facilitador/coordenador das atividades desenvolvidas pelos discentes das suas 

respectivas unidades. A discente Hannah Mugnai atuará como “Discente Colaboradora”, 

estabelecendo via de facilitação e contato entre o Professor Coordenador e as/os alunas/os 

selecionadas/os, dentre outras atividades para consolidação do Projeto. 

 

Edifício Benjamin Hunnicutt. 

07 de março de 2022 

 

 

Profº. Dr. Flávio de Leão Bastos Pereira 

Professor de Graduação – Faculdade de Direito 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Coordenador da Clínica MackPeace de Orientação Supervisionada a Migrantes e Refugiados 

 

 

ANEXO I 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DISCENTE 

CLÍNICA DE ORIENTAÇÃO SUPERVISIONADA A MIGRANTES E REFUGIADOS 

2022 

 

 

A Coordenadoria de Extensão da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie publica o presente Edital de Seleção Discente para a Clínica de Orientação 

Supervisionada a Migrantes e Refugiados 2022.  

 

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 

pelos discentes e respectiva frequência, conforme cronograma de capacitação e orientação 

supervisionada, a ser definido no primeiro dia de atividades.   

§1º. A atividade de capacitação compreenderá 02 (dois) encontros: o primeiro, no dia 

10/08/2022 (terça-feira), no período da tarde, das 14h às 17h, no âmbito da Missão Paz 

(presencial). O segundo, no dia 11/08/2022 (quarta-feira), no período da tarde, das 14h às 16h, 

no Campus da UPM, com o Professor Coordenador, visando o detalhamento dos sistemas 

jurídicos internacional e nacional, aplicáveis às Migrações e Refugiados. O/A estudante 

selecionado/a que não comparecer estará automaticamente desligado da Clínica 

MACKPEACE. 

§2º. As atividades de orientação supervisionada serão agendadas e ocorrerão de forma 

presencial, no período da tarde, a partir do dia 17/08. 

§3º. Os/As estudantes selecionados/as deverão demonstrar 100% de frequência, salvo 

justificativas regulamentadas em lei, para obtenção das horas de pesquisa e extensão cabíveis, 
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incluídas as horas de treinamento.   

 

Seção I 

Plano de Ensino 

 

 

Art. 2º. A Clínica de Orientação Supervisionada a Migrantes e Refugiados 2022 compreende 

atividades de capacitação e de atendimento. 

§1º. Serão realizadas 02 (duas) sessões de capacitação, de forma presencial, com 

frequência obrigatória. 

§2º. Serão realizadas sessões de orientação supervisionada presenciais, que ocorrerão 

em regime de escala a ser definido pela coordenação da Clínica MACKPEACE. A frequência 

será obrigatória em todos os encontros.  

Art. 3º. Estabelece-se como Plano de Ensino da Clínica de Orientação Supervisionada 

a Migrantes e Refugiados 2022, o seguinte: 

 

Título 

Clínica de Orientação Supervisionada a Migrantes e Refugiados 2022.  

Descrição 

Docente responsável (Flávio de Leão Bastos Pereira); Discente Colaboradora: Hannah 

Mugnai; e colaboradores clínicos promoverão a capacitação dos discentes do curso de Direito 

participantes, para que estes realizem, de forma presencial, as orientações de migrantes e 

refugiados no âmbito da Instituição Missão Paz.  

Resultados Pretendidos 

a) Discentes: (i) treinamento/retomada conceitual de temas de Direitos Humanos e Direito 

Migratório; (ii) treinamento em habilidades de orientação ao público, tais como 

entrevista, capacidade analítica, pesquisa jurídica, síntese, trabalho em equipe, ética 

profissional. 

b) Comunidade externa: orientação acerca dos direitos da pessoa na condição de migrante 

e refúgio. 

Atividades Realizadas 

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

conceitos técnico-jurídicos e simulações de habilidades profissionais. 



 

                 

 

4 
 

b) Orientação Supervisionada: sessões de orientação ao público-alvo, por duplas de 

estudantes e sob supervisão docente, consistente em entrevista, identificação do 

problema e orientação acerca dos direitos da pessoa na condição de migrante e refúgio. 

Programação 

Data Horário Local Regime 

16 de agosto 14h00 às 17h00 
Instituição 

Missão Paz 
Capacitação (obrigatório) 

17 de agosto 14h00 às 16h00 

Campus 

Higienópolis 

da UPM 

Capacitação (obrigatório) 

23/08 a 29/11 Terças-feiras – 14h00 às 16h00 
 

Instituição 

Missão Paz 

Orientação Supervisionada (04 

sessões obrigatórias) 

Vagas 

03 discentes do Curso de Direito (Higienópolis) 

 

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

designados para as sessões de capacitação. 

 

 

 

Seção II 

Seleção de Discentes 

 

Art. 5º. São requisitos essenciais à participação da Clínica:  

I – Comprometimento com a efetivação dos Direitos Humanos;  

II – Claro interesse no estudo de temas ligados a deslocamentos populacionais, 

refugiados, imigrações e suas causas, no Brasil e em todo o mundo;  

III – Ter domínio da língua inglesa; 

III – Estar cursando, ao menos, o 3º Semestre do Curso de Direito da UPM. 

IV – Ter obtido médias necessárias à sua aprovação em todas as disciplinas já cursadas, 

admitindo-se no máximo uma dependência, sem antecedentes com problemas disciplinares na 

Universidade;  

Parágrafo único. A seleção consistirá em entrevista com os professores coordenadores. 

Cada entrevista terá duração máxima de 10 minutos e abrangerá questões sobre interesse na 
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temática e envolvimento pessoal. A depender da quantidade de inscritos/as, a Coordenação do 

Projeto poderá estabelecer outros meios para avaliação e seleção. 

Art. 6º. Os discentes interessados deverão se inscrever on-line, em formulário 

disponibilizado a partir do dia 3 de agosto de 2022, até às 23h59 do dia 10 de agosto 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 da Clínica de Orientação Supervisionada a 

Migrantes e Refugiados 2022, devendo contemplar as razões que motivam o discente a se 

inscrever na modalidade clínica em questão; 

III- Apresentação de Currículo na plataforma Lattes devidamente atualizado. 

 

Edifício Benjamin Hunnicutt. 

 

16 de junho de 2022 

 

Prof. Dr. Flávio de Leão Bastos Pereira 

Coordenador da Clínica MackPeace de Orientação Supervisionada a Migrantes e Refugiados 

Professor da Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadoria de Extensão da Faculdade de Direito da UPM 


