
Liga Universitária do Direito do Entretenimento -
Edital do Processo Seletivo 2023.1

Liga Universitária sobre direito do entretenimento fundada por alunos da Faculdade de
Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

OBJETIVOS – promover encontros com professores e advogados atuantes no direito do

entretenimento, propriedade intelectual, direito autoral e proteção de marcas. Incentivo à

pesquisa e elaboração de artigos e, futuramente, se tornar um grupo de estudos e

pesquisa.

1. DISPONIBILIDADE DE VAGAS – 40 (quarenta) vagas;

2. HORAS COMPLEMENTARES – Para os integrantes da Liga que participarem dos

eventos e realizarem as atividades sugeridas serão oferecidas até 50 horas na modalidade

Extensão. Os alunos ainda poderão ganhar 30 horas na modalidade Pesquisa mediante

apresentação de resumo expandido ou artigo científico a ser orientado pela gestão e

orientadora da LUDE.

3. REQUISITOS - O discente deve estar devidamente matriculado na Faculdade de Direito

da Universidade Presbiteriana Mackenzie no período 2023.1 do calendário escolar da

UPM. Serão aceitos alunos do 1° semestre em diante.

4. PROCESSO SELETIVO – Avaliação via Google Forms; envio de redação de, até 30

linhas, sobre o longa metragem “Fome de Poder” (The Founder), disponível na assinatura

do HBO Max, e para alugar no YouTube , Google Play Filmes, e no Apple TV.

O Google Forms no qual deverá ser submetida a avaliação encontra-se disponível neste

link.

5. Inscrições abertas de 13/02/2023 até as 23:59 do dia 24/02/2023.

https://play.hbomax.com/page/urn:hbo:page:GYF5Q0gQJtMPDwgEAAADv:type:feature?source=googleHBOMAX&action=open
https://www.youtube.com/watch?v=gBR2psY9G6M&ab_channel=YouTubeMovies
https://play.google.com/store/movies/details/Fome_De_Poder_Legendado?id=2eYimACFMM4
https://tv.apple.com/br/movie/hambre-de-poder/umc.cmc.7g4d3tuc9ua4yp4zcd4kp01jf?action=play
https://forms.gle/yf9Jj3MvNcgSXZNK6
https://forms.gle/yf9Jj3MvNcgSXZNK6


6. DATAS E HORÁRIOS DOS ENCONTROS – 04/03/2023 das 10:00 às 13:00 horas,

01/04/2023 das 10:00 às 13:00 horas, 15/04/2023 das 10:00 às 13:00 horas, 29/04/2022

das 13:00 às 15:30 horas, 06/05/2022 das 10:00 às 13:00 horas;

7. LISTA DE APROVADOS - será disponibilizada no Instagram da Liga (@ludemackenzie)

entre os dias 27/02/2023 e 28/03/2023.

8. ENCONTROS - 5 (cinco) encontros por semestre, com encontros nos formatos

presencial e remoto, sujeitos a alteração.

9. PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO – Temas:

1º Encontro – 04/03/2023 - Introdução ao Direito do Entretenimento, Conceitos Jurídicos

Aplicáveis e Atuação do Advogado (a) no Audiovisual - 10:00 às 13:00 horas;

2º Encontro – 01/04/2023 - Cadeia de Direitos e Contratos no Mercado e Produção

Audiovisual - 10:00 às 13:00 horas;

3º Encontro – 15/04/2023 - Direitos Autorais no Mercado Musical - Do Físico ao Digital -

10:00 às 13:00;

4° Encontro -  29/04/2023 - Acordos de Distribuição, Impacto do Streaming e Efeitos da

Pandemia da COVID-19 no Mercado Cinematográfico - das 13:00 às 15:30;

5º Encontro – 06/05/2023 - Terceiro Setor, Leis de Incentivo à Cultura, Direito do

Entretenimento e Propriedade Intelectual - 10:00 às 13:00 horas.

Datas, horários e formato dos encontros
estão sujeitos a alterações!

https://www.instagram.com/ludemackenzie/

