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Edital de abertura de inscrições para o Grupo Pesquisa 

FILOSOFIA DO DIREITO (NEO)KANTIANA 

 

O Grupo de Pesquisa FILOSOFIA DO DIREITO (NEO)KANTIANA faz saber que 

estão abertas as inscrições para seletiva de novos membros até 26 de agosto de 

2022. 

 

1. O grupo é coordenado pelo professor José de Resende Júnior da Faculdade de 

Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

2. O objetivo do grupo é investigar a influência e vigência do pensamento 

kantiano e neokantiano na filosofia do direito contemporânea. As reuniões do 
grupo serão realizadas quinzenalmente às quintas-feiras 17h na Faculdade de 

Direito do Campus Higienópolis. 

 

3. Inscrição no processo seletivo. 

3.1. As inscrições serão realizadas até o dia 26 de agosto através do 

preenchimento do seguinte formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYUQdaHQr1zf1x7A9ImzFO7_NBbI3tcAL-

i9dMFNl8lscPBw/viewform?usp=sf_link 

 

4. Da seleção. 

O processo seletivo será composto de duas fases: 

4.1. Análise do histórico escolar e demais informações. Os candidatos 

selecionados nessa fase serão comunicados por e-mail. 

4.2. Entrevista dos candidatos selecionados na primeira fase com o coordenador 
do grupo. A entrevista será realizada no dia 1 de setembro às 17h no campus 

Higienópolis (prédio e sala serão confirmados por e-mail). 

 

5. São formas de desligamento do grupo: 

I – Ausência injustificada às reuniões do grupo. 

II – O não cumprimento das atividades propostas. 

III – Por vontade do integrante, através de documento escrito e assinado dirigido 

ao coordenador. 

 

6. O integrante do grupo, discente da graduação, que permanecer no grupo por 

no mínimo um semestre e cumprir todas as atividades propostas, incluindo a 
entrega de trabalho escrito, com frequência mínima de 70%, obedecidas as 

normas regimentais aplicáveis, fará jus à atribuição de horas de pesquisa a 
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critério da Coordenação de Pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

 

7. Situações omissas serão decididas pelo coordenador do grupo. 

 

São Paulo, 8 de agosto de 2022. 

 

Prof. José de Resende Júnior 
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