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Processo seletivo para o Grupo de Estudos de Direito Ambiental coordenado pelo Professor 

Ricardo Pedro Guazzelli Rosario. 

 

Nosso grupo de estudo possui 3 subgrupos: a) levantamento de jurisprudência; b) Escrita de 

artigos científicos; e, c) Time de Competição.  

 

Esse edital é para o subgrupo a) levantamento de jurisprudência e para o grupo de artigos 

científicos 

A) 

Para os alunos interessados em participar do Subgrupo de Jurisprudência, a pesquisa envolve 

dois momentos: 

1) Levantar acórdãos de todos os tribunais com e preencher uma ficha para cada acórdão 

levantado com os respectivos critérios – até 23/04, sobre os temas: 

• Desastres ambientais; 

• Perícias ambientais; 

• Sinistros ambientais; 

• Comércio de fósseis 

 

2) Desenvolver um relatório comparando os acórdãos levantados e preenchidos nas fichas 

– até 21/05. 

 Realizando todas as atividades os participantes poderão receber até 30 horas de pesquisa. A 

duração é semestral.  

 

Alunos de todos os semestres podem participar, todavia será dada prioridade aos semestres 

que no último ano não tiveram oportunidade de participarem, sendo 8º., 7º, 6º e 1º., caso 

tenha vagas para os demais semestres, a ordem de prioridade será: 10º. 9º. 2º. 3º. 4º. e 5º.  

 



 

 

Os interessados devem se inscrever pelo formulário abaixo até o dia 03/03, os selecionados 

serão avisados até o dia 06/03. Todos os dados devem ser preenchidos. Este grupo é totalmente 

virtual e terá a participação de outros alunos e alunas na organização do projeto Link abaixo 

para inscrição: 

 

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

mwNddiob1ZxqpqG2VdFzQURF5Eta1paCp4xyWcGV89JA/viewform?usp=sf_link 

 

B)  

Já para o alunos interessados em participar do grupo de escrita de artigos, os encontros são 

semanais, com objetivo de discutir artigos e elaborar também, por um período de 3 semestres.  

Os temas que serão abordados são: 

 

• Desastres agro-ambientais; 

• Perícias agro-ambientais; 

• Sinistros agro-ambientais; 

• Comércio de fósseis 

 

Os interessados devem se inscrever pelo formulário abaixo até o dia 03/03, os selecionados 

serão avisados até o dia 06/03 com as devidas orientações. Todos os dados devem ser 

preenchidos. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2X9MHjNps_nT2UAX-

eQ0PSCH3uX_St53uDd57i0NKhfqiZA/viewform?usp=sf_link 
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