
 
 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

(1º SEMESTRE – 2021) 

 

– GRUPO DE ESTUDOS – 

MACK DH&E 

DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS 
 

1. A Coordenadoria de Pesquisa da Faculdade de Direito faz saber aos Corpos Discente e Docente que estão abertas 

as inscrições para o Grupo de Estudos “DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS” (Mack DH&E), que se 

destinam ao preenchimento de 14 (catorze) vagas, destinadas a alunas e alunos da Graduação e da Pós-Graduação 

stricto sensu da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, conforme disposto no tópico 7. 

 

2. O Grupo de Estudos Mack DH&E tem caráter permanente e é coordenado pela Professora Dra. Ana Cláudia 

Ruy Cardia Atchabahian. 

 

3. O OBJETO do Grupo de Estudos Mack DH&E é aprofundar o estudo acerca das questões que envolvem a 

proteção dos Direitos Humanos no âmbito empresarial. Dentre outros aspectos, pretende-se com o grupo discutir 

questões relacionadas à proteção dos trabalhadores, do meio ambiente, dos consumidores, bem como questões 

atinentes ao à diversidade nas corporações, tentando sempre mensurar o real impacto das empresas transnacionais no 

desenvolvimento da sociedade internacional e sob o olhar do Direito Internacional e do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos. 

 

4. São OBJETIVOS do Grupo de Estudos Mack DH&E, dentre outros: 

a) Propiciar debate e reflexão acerca da temática; 

b) Permitir que o(a) aluno(a) tenha visão crítica a respeito do tema; 

c) Propiciar ao(à) aluno(a) um olhar interdisciplinar sobre o tema; 

d) Fomentar a realização de pesquisas bibliográficas e de campo com vistas à realização de publicações do grupo; 

e) Estimular o(a) aluno(a) a participar de palestras, congressos, cursos e seminários nacionais e internacionais sobre 

o tema, organizados pelo próprio Grupo de Estudos Mack DH&E ou por terceiros; 

f) Compartilhar experiências e conhecimento com outros Grupos de Estudos e Grupos de Pesquisas da 

Instituição e de Instituições Parceiras; 

g) Divulgar as discussões e resultados obtidos pelo Grupo de Estudos Mack DH&E na Internet e na Universidade, 

bem como em eventos nacionais e internacionais relacionados ao tema. 



 
 

5. A EMENTA INICIAL do Grupo de Estudos Mack DH&E contém os seguintes temas: a) conceito de Direitos 

Humanos; b) análise da subjetividade das empresas transnacionais perante o Direito Internacional Pós-Moderno; c) 

estudo sobre o tema “Direitos Humanos e Empresas”; d) Direitos Humanos e Empresas no Direito Internacional; e) 

avanços do tema nos últimos anos: tratado internacional sobre a matéria f) impacto das empresas transnacionais na 

realidade dos trabalhadores – visão do Direito do Trabalho; g) impacto das empresas transnacionais na realidade dos 

consumidores – visão do Direito do Consumidor; h) impacto das empresas transnacionais no meio ambiente – visão 

do Direito Ambiental; i) impacto das empresas transnacionais nas relações de diversidade; j) impacto das empresas 

transnacionais em outras áreas correlatas ao Direito, como Economia, Administração de Empresas, Propaganda e 

Marketing, dentre outras; k) mensurar o impacto da tecnologia às violações aos direitos humanos; l) estudar o impacto 

da Agenda 2030 na proteção aos direitos humanos por empresas.  

 

Outros temas poderão ser introduzidos, por iniciativa da Professora Coordenadora ou dos(as) alunos(as) que 

compõem o Grupo de Estudos Mack DH&E. 

 

6. METODOLOGIA  

Cada encontro será dividido em 4 etapas, a seguir expostas: 

a) Discussão sobre material previamente encaminhado pela Professora Coordenadora. Elaboração de mapa de ideias, 

dúvidas e questões para debate/estudo/pesquisa; 

b) Exposição da Professora Coordenadora ou Convidado(a) sobre o tema do dia; 

c) Nova rodada de perguntas e debates; 

d) Discussão sobre a produção de material de pesquisa a ser entregue pelos(as) discentes participantes ao final do ano 

letivo; 

e) Deliberação sobre as súmulas de cada encontro, que serão disponibilizadas a todos(as) os(as) integrantes do Grupo 

de Estudos Mack DH&E, nas redes sociais e no Moodle. 

 

A pesquisa será bibliográfica e/ou empírica, conforme o tema do dia, privilegiando-se o aspecto interdisciplinar e 

multifacetado do tema. 

 

7. REQUISITOS DE ADMISSÃO E DIFERENCIAIS 

a) O(a) aluno(a) deve estar regularmente matriculado(a) no curso de Graduação da Faculdade de Direito da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 4ª etapa à 9ª etapa, ou no programa de Pós-Graduação stricto sensu da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

b) A seleção para o grupo consistirá na apresentação dos seguintes documentos: 

 
a) Comprovante de matrícula na Graduação ou Pós-Graduação stricto sensu; 



 
b) Currículo Lattes; 
c) Currículo profissional; 
d) Carta de motivação, indicando as razões para a participação na equipe. 
e) Indicação de tema, dentre as propostas apresentadas, na ementa inicial que o(a) discente gostaria de 

pesquisar de forma mais aprofundada. 
 

c) A documentação indicada deverá ser encaminhada, impreterivelmente, até o dia 24 de fevereiro de 2021, às 
23h59, para o e-mail mackdheempresas@gmail.com. 
 
d) Os resultados serão divulgados via Moodle até o dia 04 de março de 2021, não estando, em qualquer medida, 
sujeitos a recursos. A Professora Coordenadora, que deliberará de forma discricionária sobre a aprovação ou não do(a) 
candidato(a). 
 
e) O conhecimento e o domínio de línguas estrangeiras (inglês - preferencialmente - e espanhol) será um diferencial 
substancial na escolha do(a) candidato(a) interessado(a); 
 

8. FORMAS DE DESLIGAMENTO 

a) Deixar de comparecer a 02 (dois) encontros do Grupo de Estudos Mack DH&E, de forma injustificada, por 

semestre. A justificativa deve ser enviada por e-mail (mackdheempresas@gmail.com), no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a reunião na qual o(a) aluno(a) não puder comparecer; 

b) inequívoca demonstração da falta de interesse nas atividades do Grupo de Estudos Mack DH&E; 

c) a pedido do(a) próprio(a) aluno(a), a qualquer tempo, desde que a saída seja comunicada previamente à Professora 

Coordenadora. 

 

9. DURAÇÃO DO GRUPO  

O Grupo de Estudos Mack DH&E terá tempo de duração indeterminado, podendo ser desfeito a qualquer tempo, 

por decisão da Professora Coordenadora, que previamente informará os componentes.  

 

10. REUNIÕES DO GRUPO  

No 1º semestre de 2021, as reuniões do Grupo de Estudos Mack DH&E serão realizadas aos sábados, sempre das 

9h às 11 horas. Todas as reuniões ocorrerão remotamente, por meio da Plataforma Zoom (link a ser divulgado 

oportunamente), nas seguintes datas: 

 

06.03 
10.04 
15.05 
12.06 

 

As reuniões do 2º semestre de 2021 serão informadas até o encerramento do semestre letivo corrente. 

 

11. ATRIBUIÇÃO DE HORAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O(A) discente que cumprir todas as exigências e atividades de pesquisa a ele/ela designadas, poderá ter sugerida a 

atribuição de 10 (dez) horas de pesquisa por semestre à Coordenação de Pesquisa da Faculdade de Direito, 



 
mediante ofício que será encaminhado pela Professora Coordenadora do Grupo de Estudos Mack DH&E. A 

efetiva atribuição estará a critério da Coordenadoria de Pesquisa. 

O(A) discente que apresentar um artigo científico ao final de 2021 receberá obrigatoriamente 30 (trinta) horas de 

pesquisa por todas as atividades do ano. 

 

12. Casos omissos a este regulamento serão decididos pela Professora Coordenadora. 

 

São Paulo, 08 de fevereiro de 2021. 

 

Professora Doutora Michelle Asato Junqueira 

Coordenadoria de Pesquisa da Faculdade de Direito 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Professora Dra. Ana Cláudia Ruy Cardia Atchabahian 

Professora Coordenadora do Grupo “Mack DH&E” 


