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EDITAL DE INSCRIÇÕES PARA O GRUPO DE PESQUISA 

DIREITO AGRÁRIO E DO AGRONEGÓCIO 

 
I - O Grupo de Pesquisa “Direito Agrário e do Agronegócio – gestão, inovação e 

sustentabilidade”, está vinculado ao CNPq, e tem como foco o estudo do Direito Agrário 

e do Direito Civil brasileiro, de forma a contemplar, jurídica e cientificamente, o que 

concerne o agronegócio, as inovações, a gestão e a sustentabilidade, bem como sua 

evolução e aplicabilidade frente às transformações ocorridas na sociedade, de forma a 

interfacear o Direito Constitucional e o Direito Ambiental. 

II - 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; (c) alunos da pós-graduação. 

III - A seleção dos candidatos se inicia no dia 25 de fevereiro, e será realizada em 02 

etapas: 

  i) INSCRIÇÃO até 10/03/2023. 

O discente interessado deverá encaminhar sua inscrição para: 

direitoagrario.gp@gmail.com. Anexando: a) carta de motivação; b) 

currículo profissional; c) currículo Lattes.  

  ii) ENTREVISTA com os selecionados na etapa acima descrita.  

Ocorrerá entre os dias 13 e 14 de março. A entrevista se estenderá na 

modalidade virtual e o link para respectiva sala será enviado via e-mail. 

Entre os assuntos tratados, estarão: a) apresentação do Grupo de Pesquisa 

ao aprovado; e b) como o discente pretende atuar e colaborar com o grupo.  

IV - Escopo: O principal objetivo do Grupo de Pesquisa consiste na elaboração de artigos 

e sua publicação em Revistas Acadêmicas do setor, além da organização de obras 

coletivas. 

V - Horas: A atribuição de horas de pesquisa fica limitada a ordem do docente- 

orientador aos graduandos que: a) tiverem participação efetiva em todas as atividades do 

grupo; b) entrega de artigo científico, no prazo e sob as regras determinadas pela 

Coordenação de Pesquisa. 

VI - O desligamento do Grupo, para alunos, ocorrerá após: a) Ausência injustificada 

em qualquer dos encontros; b) não cumprimento de atividade solicitada; c) a pedido do 

aluno, desde que o desligamento seja comunicado por e-mail ao coordenador docente 

(direitoagrario.gp@gmail.com). 

VII - Reuniões do Grupo de Pesquisa: Durante o ano de 2023, as reuniões serão 

realizadas nos seguintes sábados, das 10h00 às 12h00, e irão abordar os temas: 
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a) 25/03/2023 – Princípios Básicos do Direito Agrário; 

b) 13/05/2023 – Contratos Agrários; 

c) 30/09/2023 – Conflitos fundiários no Estado de São Paulo;  

d) 11/11/2023 – Crimes ambientais e defesas administrativas.  

 

VIII - Docentes-Coordenadores: a) Prof. Dr. Washington Carlos de Almeida, e b) Prof. 

Dr. José do Carmo da Veiga Filho. 

 

IX - Casos omissos: encaminhar para o e-mail (direitoagrario.gp@gmail.com). 

 

 

 

 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2023 

 

 

 
      ___________________________________        __________________________________ 

Dr. Washington Carlos de Almeida  Dr. José do Carmo da Veiga Filho 

Coordenador      Coordenador 
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