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O grupo pretende pesquisar, abordar conceitos e debater questões que envolvem o Direito 

Administrativo e Tecnologia, de maneira a evidenciar o enfrentamento dos desafios da 

sociedade da informação contemporânea no âmbito da Administração Pública.  Como novos 

institutos e perspectivas do Direito Administrativo contribuem para o bom funcionamento 

da Administração Pública e, em última instância, como melhoram as condições de vida da 

sociedade. 

 

1. Duração 

O Grupo de Estudos tem duração de 2 (dois) semestres, sendo que no primeiro serão 

tratados temas introdutórios para situar os participantes sobre as discussões recentes no 

âmbito do Direito Administrativo, e no segundo semestre serão tratados temas específicos, 

visando o aprofundamento e aplicação prática dos conhecimentos anteriormente discutidos 

e apresentados. 

 

2. Data dos  

Os encontros serão realizados de forma mensal, aos sábados, das 10 às 12h30. Inicialmente 

será na modalidade virtual, sem prejuízo de alterar para modalidade presencial conforme 

calendário da Universidade e da orientação das organizações de saúde.  

Data previstas*: 27.02 – 27.03 – 24.04 – 29.05 – 19.06 – 21.08 – 18.09 – 23.10 – 27.11 – 

11.12  

*possibilidade de mudanças de datas com comunicação prévia. 
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3. I 

São ofertadas 25 vagas para os alunos regularmente matriculados na Faculdade de Direito 

da Universidade Mackenzie do 6º ao 8º semestre poderão realizar a inscrição mediante o 

preenchimento de formulário constante no Google Forms ( 

https://forms.gle/5WXfQb394tWw9ANC9 ) até o dia 19 de fevereiro.  

Alunos dos demais semestres poderão participar como ouvintes, com a ciência de que não 

haverá concessão de horas em tal modalidade.  

A relação dos alunos aprovados será publicada até o dia 22 de fevereiro no moodle, na  

página do facebook https://pt-br.facebook.com/mack.dir.adm/, bem como todos 

selecionados receberão e-mail comunicando a aprovação. 

 

▪ Ao final do curso e mediante o cumprimento de todos os requisitos, serão concedidas  

50 horas de pesquisa. 

▪ Os requisitos que serão avaliados para a concessão de horas são: 

i) limite de 1 falta por semestre; 

ii) participação ativa nos debates; 

iii) entrega das atividades solicitadas; 

iv) entrega do trabalho final proposto.  

▪ Os alunos que deixarem de cumprir um dos pré-requisitos não farão jus às horas. 

▪ Em nenhuma hipótese serão concedidas horas complementares parciais.  

 

São Paulo, 01 de fevereiro de 2021.  

 

            Antônio Cecilio Moreira Pires                 Lilian Regina Gabriel M. Pires 
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