
EDITAL DE SELEÇÃO DISCENTE COEX

Divulga edital de Seleção das Atividades
Clínicas de Propostas Legislativas nos
termos do ATO FDIR 01/2018 e 03/2018.

A COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO, no uso de suas atribuições
estatutárias e regimentais, e em conformidade com os atos regulamentadores
das atividades Clínicas n° 01 e 03, de 2018:

RESOLVE:

Art. 1º. PUBLICAR edital de seleção discente para participação na Clínica de
Proposições Legislativas, que compreende as atividades descritas no Artigo 3º
do Anexo I.

§1º. As inscrições se destinam ao preenchimento de 20 (vinte) vagas para
atividades de capacitação e formulação de soluções políticas e legislativas à
comunidade de Paraisópolis, atendida pela creche do Instituto Anglicano,
entidade assistencial responsável pelo atendimento de cerca de 1000 crianças
de zero a quatro anos, moradoras da comunidade.

I – São oferecidas 20 (vinte) vagas para alunos da graduação da Faculdade de
Direito, sendo: 6 (seis) vagas para os graduandos entre o 2º e o 4º semestre e
14 (quatorze) vagas para os graduandos entre o 5º e o 9º semestre.

§2°. Os alunos selecionados por este edital poderão atuar na elaboração de
proposições legislativas, bem como nas atividades de orientação jurídica à
comunidade em parceria com a Clínica UniBairro, sob coordenação da
professora Lilian Regina Gabriel Moreira Pires.

Art. 2º. As inscrições serão realizadas mediante preenchimento de formulário
próprio, disponível no link https://forms.gle/dE1kpoY9QN2Dfm3Y8

§1º. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 26 de fevereiro de 2023.

§2º. O resultado do processo de seleção será publicado no dia 01 de março de
2023.

§3º. O resultado será publicado de forma coletiva na plataforma Moodle;
apenas os aprovados serão comunicados em e-mail individual.

Art. 3º. A Clínica atua sob coordenação do Professor Dr. Bruno César Lorencini
e do Professor Dr. Carlos Eduardo Nicoletti Camillo, tendo duração de 01 (um)
semestre letivo.

https://forms.gle/dE1kpoY9QN2Dfm3Y8


Art. 4º. Eventuais dúvidas sobre as modalidades clínicas e seus respectivos
editais de seleção deverão ser encaminhadas para
clinica.proposicoeslegislativas@outlook.com

Anexo I
Edital de Seleção Discente

Modalidade Clínica de Proposições Legislativas

A COORDENADORIA DE EXTENSÃO DA FACULDADE DE DIREITO DA
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE publica o presente Edital de
Seleção Discente para a Modalidade Clínica de Proposições Legislativas.

Art. 1º. Serão atribuídas até 50 (cinquenta) horas de atividades de extensão
para os participantes que obtiverem 100% de frequência, conforme cronograma
de capacitação e atendimento, a ser definido no primeiro dia de atividade.

§1º. O cronograma será definido no primeiro dia de atividade e compreenderá
as atividades obrigatórias e as atividades facultativas.

§2º. Entende-se como 100% de frequência a participação em TODAS as
atividades obrigatórias a que se refere o parágrafo anterior.

I - Ao longo do semestre, cada discente terá a possibilidade de faltar 1 vez de
maneira injustificada. Caso, haja motivo excepcional, deverá comunicar as
monitoras sua justificativa para que não seja prejudicado ou até mesmo
retirado da Clínica.

§3º. As atividades serão realizadas em conformidade com as regras
estabelecidas pelas autoridades sanitárias e com o Regime Excepcional por
Contingência da UPM, enquanto estiver em vigor.

Art. 2º. Prevê-se a atribuição de até 30 (trinta) horas na modalidade de
atividades de pesquisa para os participantes que entregarem:

I – Diário Reflexivo, a ser entregue (via Moodle) no encerramento das
atividades;

II – Diário de Pesquisa, a ser entregue (via Moodle) no encerramento das
atividades;

III – Proposta legislativa, a ser entregue (via Moodle) no encerramento das
atividades.

Art. 3º. A Clínica será desenvolvida conforme o seguinte plano de ensino:

TÍTULO
Clínica de Proposições Legislativas

DESCRIÇÃO



Equipes de estudantes, docentes e supervisores buscam soluções
políticas e normativas à comunidade assistida pelo Instituto Anglicano,
em espaço externo à Universidade.

INSTITUIÇÃO PARCEIRA
Instituto Anglicano

RESULTADOS PRETENDIDOS
c) Estudantes: (i) treinamento/retomada conceitual de temas
relacionados ao direito constitucional e ao processo político; (ii)
aplicação prática de conceitos a casos reais; (iii) treinamento em
habilidades profissionais, tais como entrevista, capacidade analítica,
pesquisa jurídica, síntese, trabalho em equipe, ética profissional.

b) Comunidade externa: promoção de soluções normativas e
jurídicas para a comunidade de Paraisópolis, dentro da área de
atuação (creches) do Instituto Anglicano

ATIVIDADES REALIZADAS
a) Capacitação teórica: treinamento em sala de aula, com uso de
métodos ativos, de conceitos políticos e técnicos jurídicos e
simulações de habilidade profissionais.
b) Atendimento: sessões de atendimento à comunidade acolhida pela
instituição parceira, por duplas de estudantes, consistente em
entrevistas para identificação do problema, pesquisa e devolutiva de
orientação.
c) Sessão de pesquisa e ementário: sessões realizadas em
laboratórios da UPM, para padronizar e ajustar pesquisas (diário de
pesquisa) e ementários elaborados pelos discentes, sob a supervisão
docente e por colaboradores clínicos.
d) Orientação Jurídica a comunidade em parceria com a Clínica
UniBairro, sob coordenação da professora Lilian Regina Gabriel
Moreira Pires.

Art. 4º. Os alunos selecionados receberão por e-mail a plataforma por meio da
qual será realizada a primeira reunião, bem como as orientações de acesso.

Art. 5º. O aluno será desligado da Clínica nos seguintes termos:

I – Ausência injustificada a 2 atividades;

II – O não cumprimento das atividades propostas;

III – Por vontade do aluno, através de aviso ao Professor Coordenador.



Seção II
Edital de Seleção Discente

Art. 6º. Os discentes interessados deverão se inscrever em formulário
disponível no link https://forms.gle/dE1kpoY9QN2Dfm3Y8 até o dia 26 de
fevereiro de 2023.

§1º. No ato da inscrição, o discente interessado deverá anexar os seguintes
documentos:

I - Situação curricular, com média geral (MG) e histórico de disciplinas
cursadas, em dependência (FCDDP) e semestre de inscrição (FSEM);

II - Carta de motivação (CMOT);

III - Documento comprovante de participação prévia em atividades de
orientação jurídica (PPAOJ) ou, se for o caso, certificado/declaração de
participação em edição do curso Access to Justice and Clinical Legal
Education: Theory, Practice & Skills (AJCLE), ou Professsional Skills and
Clinical Legal Education: access to justice in times of COVID-19.

§2º. Na hipótese de número de inscritos ser superior as vagas ofertadas, os
candidatos serão ranqueados em classificação geral, nos termos do item 3.3 do
Ato da Direção n° 1/2018, conforme a regra do cálculo {Nota de classificação =
MG + FCCDP + FSEM + FACLU}.

§3º. Estabelecem-se como Fator Autônomo da Modalidade Clínica (FACLU) os
seguintes critérios:

I – Carta de Motivação (CMOT);

II – Participação prévia em atividade de orientação jurídica (PPAOJ);

III – Frequência em uma das edições do curso Access to Justice and clinical
legal education: theory, pratice & Skills (AJCLE).

Art. 7º. Os elementos integrantes do Fator Autônomo da Modalidade Clínica
(FACLU) totalizarão, no máximo, 10 (dez) pontos, distribuídos da seguinte
forma:

I – Carta de Motivação (CMOT): no máximo 05 (cinco) pontos;

II – Participação prévia em atividades de orientação jurídica (PPAOJ): no
máximo 3 (três) pontos;

III – Frequência em edição prévia do curso Access to Justice and Clinical Legal
Education (AJCLE): no máximo 02 (dois) pontos.

https://forms.gle/dE1kpoY9QN2Dfm3Y8


§1°. A Carta de Motivação deverá contemplar carta reflexiva, por parte do
interessado, e explicação das motivações que o motivam a se inscrever na
modalidade clínica em questão.

§2º. Entende-se por comprovação de participação prévia em atividades de
orientação jurídica (PPAOJ) os seguintes casos:

I – Estágio finalizado ou em andamento no Juizado Especial Cível, no escritório
modelo da Universidade Presbiteriana Mackenzie ou em órgão da Defensoria
Pública da União ou do Estado;

II – Atividade Clínica, tais como IR Solidário, Formação pela Justiça,
Universidade no Bairro e Orientação Jurídica Arsenal da Esperança;

III – Atividade que possa ser enquadrada como orientação jurídica, a ser
validada pelo Professor Coordenador;

§3º. A comprovação da participação no curso Access to Justice and Clinical
Legal Education: Theory, Practice & Skills (AJCLE) será realizada por meio da
apresentação de certificado de realização do curso ou de matrícula.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2023.

Prof. Dr. Bruno Lorencini

Prof. Dr. Carlos Camillo


