
 

 

 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 2023.1  

 LIGA ACADÊMICA AGROMACK 
 

 

A Coordenação de Extensão da Faculdade 
de Direito da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie publica o presente Edital de 
Seleção para a Liga Acadêmica AgroMack.  

 

I. OBJETIVO GERAL 

 
1. A Liga Acadêmica AgroMack, de acordo com seu regimento interno, é entidade sem 

fim lucrativo gerida por alunos e assistida por docente orientador, visando o 

desenvolvimento de conscientização e senso crítico sobre o Agronegócio e Direito do 

Agronegócio, a complementar a grade curricular institucional.  

 

2. A Liga tem por escopo realizar encontros, simpósios, pesquisas, visitas técnicas e 

debates, adotando como paradigma discutir e propagar o agronegócio, dentro e fora da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, incentivando o protagonismo estudantil.  

 

3. A Liga tem como finalidade a criação de um ambiente de debate, fomento à produção 

de conteúdo científico com o objetivo de publicação em obra coletiva, articulação para 

acesso às principais empresas e entidades do setor, visitas técnicas, comunicação intra-

cursos, reuniões científicas, produção de pareceres, notas técnicas, seminários, eventos 

e Projetos de Lei. 

 

4. Docentes-Orientadores: a) Prof. Dr. Ricardo Pedro Guazelli Rosário, e b) Prof. Dr. 
Washington Carlos de Almeida. 
 

 

 
II. PROCESSO SELETIVO 

 

5. Serão selecionados 20 (vinte) alunos.  
 
6. Requisitos para admissão no processo seletivo:  

a) ser graduando entre o 1º e 10º semestres do curso de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie;  

b) antigos alunos ou pós-graduandos em direito. 

 

7. A seleção dos candidatos se inicia no dia 09/02/2023 e será composta por 2 (duas) 
fases, a seguir descritas: 
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a) 1ª Fase: O discente interessado deverá realizar sua inscrição e enviar currículo e 
carta de motivação, junto às demais informações solicitadas, através do 
preenchimento do formulário no seguinte link: 
https://forms.gle/4r8Eza4TUqr6k7N67 

 

a.1) A carta de motivação deverá abarcar, porém não se limitar, à exposição: i) dos 
motivos pelos quais se interessa pela temática do grupo; ii) como espera contribuir para 
com o grupo; e iii) qual sua relação com o agronegócio. 

a.2) O prazo para realização das inscrições ao processo seletivo e envio dos 
documentos solicitados se encerra em 22/02/2023.  

 

b) 2ª Fase: Os alunos selecionados na etapa supracitada serão convocados para a 

realização de ENTREVISTA individual, cujo objetivo de conhecer melhor os 

candidatos, com breve apresentação da Liga Acadêmica e entendimento de como 

o discente poderá ter uma participação ativa durante o semestre. 

b.1) Os candidatos que forem selecionados para a 2ª fase serão comunicados via e-

mail até o dia 24/02/2022.  

b.2) As entrevistas serão agendadas entre os dias 25/02/2023 e 26/02/2023, nos 

períodos da manhã e tarde.  

b.3) A entrevista será conduzida na modalidade virtual e o link para respectiva sala 

será enviado via e-mail.  

 

III. PLANO DE ATIVIDADES E FREQUÊNCIA 

8. As atividades do AgroMack, no primeiro semestre de 2023, serão realizadas 

de maneira presencial, no campus Higienópolis, (ou, eventualmente, online, conforme 

notificação prévia).  

9. Serão realizadas, no mínimo, 4 (quatro) reuniões do Grupo de Estudos, com 

contabilização de presença, aos sábados, das 10h00 às 12h00, a priori nas seguintes 

datas: 11/03; 01/04; 06/05; e 27/05.  

10. As datas mencionadas poderão ser flexibilizadas, com a devida comunicação 

antecedente por e-mail e/ou no grupo da liga via Whatsapp e demais redes sociais. O 

acompanhamento dos comunicados disponibilizados pela Liga são de responsabilidade 

dos discentes-membros.  

11. A atribuição de horas de extensão se dará pela presença nas reuniões com a 

entrega de Relatório Técnico, na data limite a ser informada pela Liga, em no máximo 30h. 

12. A atribuição de horas de pesquisa fica limitada a ordem do docente- orientador 

aos graduandos que entregarem de artigo científico, trabalhos individuais, posts para as 

redes socais e/ou resumos expandidos, conforme orientações e prazo a serem passados 

posteriormente, e sob as regras determinadas pela Coordenação de Pesquisa. 
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Modalidade Horas de Pesquisa 

Post Até 3h 

Resumo Expandido ou Artigo de 

revista – Aceitos por algum 

congresso/evento/revista 

Até 15h 

Artigo Científico – aceito por 

alguma revista acadêmica 

Até 30h 

 

13. A Liga Acadêmica AgroMack participará da V Competição de Arbitragem no 

Agronegócio – CAMAGRO, cuja organização do processo seletivo para o time mackenzista 

e demais atividades ocorreu em procedimento apartado.  

 

IV. ASSIDUIDADE 

14. A presença e o engajamento dos membros são essenciais para a boa condução das 
atividades da Liga. Dessa forma, será gerado desligamento imediato nas hipóteses de: 
i) ausência, justificada ou não, em 2 (dois) encontros obrigatórios, consecutivos ou 
alternados; ii) não cumprimento de atividade solicitada; iii) pedido do aluno, desde que o 
desligamento seja comunicado ao e-mail da Liga (liga.agromack@gmail.com). 

 

V. DISPOSIÇÕES FINAIS 

15. Os candidatos aprovados serão comunicados por e-mail no dia 27/02/2023.  

16. A participação dos membros aprovados no presente processo seletivo será válida por 
6 (seis) meses, sendo sua renovação para o próximo semestre sujeita a avaliação pelos 
membros da Diretoria, de acordo com o desempenho e participação do discente.  

17. Qualquer dúvida ou fato não previsto por este edital deve ser encaminhado ao e-mail 
liga.agromack@gmail.com.  

 

São Paulo, 09 de fevereiro de 2023 

Liga Acadêmica AgroMack  

 

                           

Marina Corrêa de Oliveira Lima                           Prof. Dr. Ricardo P. Guazelli Rosário 

               Presidente                                                                 Orientador                                                                           
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