
 

EDITAL DE SELEÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA “DIREITO E MERCADO FINANCEIRO” 

 

             Processo Seletivo on line  
Inscrições: 15/08/2022 à 26/08/2022 

Número de vagas: 15 

Divulgação dos selecionados: 05/09/2022 pelo Moodle, na página “Coordenação de Pesquisa e TCC da Faculdade de 
Direito da UPM” e no Instagram: @mfmack_  
Primeira reunião: 10/09/2022 

Critérios de admissão: estar no 5º. Semestre em diante do Curso de Direito da UPM, envio de Currículo Vitae e carta de 

motivação para: grupomfmackenzie@gmail.com. A carta de motivação deve conter minimamente os seguintes requisitos: 

nome, TIA, turma, assunto de interesse para o desenvolvimento de projeto de pesquisa e motivos pelos quais deseja 

ingressar no grupo.  

 

Líder: Profa. Dra. Thaís Cíntia Cárnio  

Colaboradores: Prof. Luiz Gustavo da Silva Doles  

                             Prof. Fernando Hatada   

Secretárias: Bruna Junqueira Bento Gonçalves Garcia  

                       Bruna Luiza Gomes  

                         Isabelle Barreira Munarin  

                         Maria Vitória Marconi Pavan      

Linhas de Pesquisa: Poder Econômico e seus limites jurídicos.  

Objetivos do Grupo: Estudar a regulação referente ao Mercado de Financeiro e de Capitais como parâmetro jurídico que 

informa e limita o Poder Econômico.  

Prazo mínimo de permanência: Dois semestres (2o semestre/2022 e 1o semestre/2023).  

Reuniões: Haverá uma reunião mensal a serem realizadas aos sábados na plataforma Google Meet, das 9h às 10h para 

orientação dos projetos de pesquisa e das 10h às 11h30min para aprofundamento de temas relacionadas ao objetivo 

do grupo. A primeira e a última reunião do grupo acontecerão de forma presencial na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

Datas das reuniões do 2o semestre/2022: 10/09*, 01/10, 05/11, 03/12* (*reuniões presenciais).  

Horas de pesquisa: até 35 horas (no máximo) condicionadas à 75% de frequência com participação nas atividades e 

entrega do trabalho final (resumo expandido ou artigo científico) correlato aos temas abordados.  

Orientação do projeto de pesquisa: O orientador será designado a partir do tema do projeto a ser desenvolvido.  

  

  

São Paulo, 10 de agosto de 2022.   

 

 

Profa. Dra. Thaís Cíntia Cárnio  

  


