
  

  

  

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O COMUNICA MACK, PROJETO 

VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO POLÍTICO E 

ECONÔMICO DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

  

O Comunica Mack, projeto do Grupo de Pesquisa registrado no CNPq “ESTADO E 

ECONOMIA NO BRASIL”, liderado pelo Professor Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto, faz 

saber que estão abertas as inscrições para seletiva de 3 novos membros, conforme segue:  

  

I – Objetivos gerais do Comunica Mack  

O Comunica Mack tem o intuito de auxiliar os alunos do Programa de Pósgraduação em 

Direito da UPM no desenvolvimento de suas atividades como pesquisadores na publicação em 

periódicos e participação em eventos acadêmicos de excelência. A principal ferramenta do projeto 

é a edição do blog Comunica Mack, que publica diariamente chamadas de trabalhos e de artigos 

científicos abertas, voltadas para a área jurídica. São divulgados também pelo Comunica Mack 

eventos promovidos pela Faculdade de Direito e pelo PPGDPE, bem como outros de interesse aos 

grupos de pesquisa que se relacionam às pesquisas desenvolvidas por discentes e docentes da FD 

e Pós-graduação. Outras iniciativas de incentivo à carreira de pesquisa e docência são veiculadas, 

a exemplo de editais de financiamento de pesquisa, seleções e concursos para professor em 

instituições de ensino superior, chamadas para cadastro de pareceristas de periódicos. Além de 

buscar facilitar o acesso a oportunidades acadêmicas aos seus alunos e professores, o Comunica 

Mack também projeta a Universidade Presbiteriana Mackenzie no meio científico, permitindo a 

expansão de redes de contato, divulgação de pesquisas realizadas no âmbito da instituição, sendo 

uma vitrine de alcance nacional e internacional.  

As atividades desenvolvidas no âmbito do projeto não se limitam, no entanto, a alimentar 

o blog Comunica Mack com posts diários. A estrutura do blog permite a inserção de informações 

mais completas, possibilitando ao mesmo tempo a apresentação de um título que seja capaz de 

atrair interessados em determinados temas e oportunidades de forma mais intuitiva, bem como o 

redirecionamento do leitor para o sítio da instituição ou organização promotora da chamada, 

oportunidade ou evento divulgado. Em torno do blog Comunica Mack se desenvolvem outras 

atividades que dão suporte ao objetivo final do projeto, organizadas em três grupos: Periódicos, 

Redes Sociais e Boletim Comunica Mack. O projeto ainda conta com o auxílio de integrantes da 

Comissão de Comunicação, Equipe de Apoio do Programa de Pós-graduação em Direito Político 

e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

II – Atividades  

O candidato deverá realizar atividades semanais na forma de elaboração de cards de 

divulgação de oportunidades acadêmicas e publicação dos mesmos nas redes sociais da equipe: 

Instagram e LinkedIn.  

  



  

  

  

Prof. Felipe Chiarello de Souza Pinto  
Professor Responsável da Equipe de Comunicação  

  
  

  

 

  

  

         Fernanda Rabello Belizário  
            Líder da Equipe de Comunicação   

III – Requisitos  

a) Ser aluno do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, matriculado 

entre o 2º e 9º semestre.  

b) Permanecer na equipe por dois semestres e cumprir todas as atividades propostas para 

fazer jus à atribuição das horas de pesquisa.  

  

IV – Inscrição  

Convida-se os alunos de graduação da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie a participarem das atividades desta equipe.  

Serão selecionados 3 (três) graduandos da 1ª até a 9ª etapas.  

Para se inscrever basta enviar um e-mail para 

fernandarabello.belizario@mackenzista.com.br, contendo:  

a) Currículo atualizado;  

  

b) Carta de interesse de 1 lauda, em que deverão ser destacadas: Razão pela qual se 

interessa em ingressar no Comunica Mack; principais habilidades do(a) candidato(a) 

como, por exemplo, ter experiência com blogs, pesquisa científica, habilidades com 

ferramentas digitais e de design, competências na utilização do pacote Office e suas 

principais habilidades pessoais de comunicação.  

  

O prazo de inscrição se encerra no dia 05 de junho de 2022, às 23h59.  

O resultado com os nomes dos (as) aprovados (as) será divulgado, via e-mail, até o dia 06 

de junho de 2022.  

A cada semestre de contribuição à equipe, serão atribuídas 25 horas de pesquisa ao 

aluno (totalizando 50 horas de pesquisa ao final de 1 ano/2 semestres). 

 

São Paulo, 31 de maio de 2022. 
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