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Com a ciência da Coordenadoria de Pesquisa da Faculdade de Direito da 

UPM, faço saber aos Corpos Discentes e Docentes que estão abertas, para 

o 1º.  Semestre de 2021, as inscrições para o “Grupo de Estudos de Direito 

Empresarial com Foco no Direito Societário” (doravante “GEESMACK”), 

que se destinam ao preenchimento de 30 (trinta) vagas, destinadas a alunos 

da graduação da Faculdade de Direito, nos seguintes termos: 

 

1. O Grupo de Estudos é de caráter permanente, instituído na forma do 

artigo 15 do Regulamento das Atividades Complementares da Faculdade de 

Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos termos de seu 

Regimento próprio, e é coordenado pelo Professor Doutor Daniel Bushatsky.  

 

2. O objeto do “Grupo de Estudos de Direito Empresarial com Foco 

no Direito Societário” (doravanete denominado “GEESMACK”) é o estudo 

das questões aplicadas ao direito material (sociedades, contratos, 

agronegócio, startups, resolução de conflitos) e processual aplicado, 

especialmente, observando os dados extraídos dos processos que tramitam 

ou tramitaram no Poder Judiciário nacional, e terá como objetivo, dentre 

outros:  propiciar debate e  reflexão acerca da temática; permitir que o(a) 

aluno (a) tenha uma visão crítica a respeito do tema, propiciar ao(à) aluno(a) 

um olhar interdisciplinar sobre o tema; estimular o(a)  aluno(a) a participar de 

palestras, congressos, cursos e seminários sobre o tema, organizados pelo 

próprio Grupo de Estudos ou por terceiros. 

 

3. Para admissão no Grupo de Estudos os alunos interessados deverão 

estar em curso das 4ª à 10ª etapa. A seleção será realizada mediante análise 

de currículos, avaliação escrita e entrevista.  

 

4. As inscrições devem ser realizadas até o dia 06 de março de 2021 

mediante o envio do currículo atualizado para o endereço eletrônico: 

geesmack.mackenzie@gmail.com. 

 
4.1. Copiar, colar e preencher o seguinte formulário no corpo do e-mail: 

a) Nome: 

b) nº TIA: 

c) E-mail: 

d) Telefone: 

mailto:geesmack.mackenzie@gmail.com
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e) Outras atividades (trabalho, estágio, etc): 

f) Em poucas palavras, explique os motivos que levam o candidato a se 

inscrever no Grupo de Estudo: 

g) Ao preencher este formulário o candidato se compromete, caso seja 

selecionado, a comparecer às reuniões do grupo e cumprir as atividades 

estabelecidas, sob pena de desligamento (indicar a concordância). 

 
5. Da seleção. 

O processo seletivo será composto de três fases: 

a) Elaboração e envio de e-mail respondendo os questionamentos do 

item 4, supra; 

b) Elaboração de texto não jurídico no tocante a uma notícia atual a ser 
enviado até o dia 06 de março de 2021; 

c) Entrevista de todos os candidatos com o coordenador do grupo, a ser 
marcada até o dia 06 de março de 2021.  
 
6. Da Aprovação 

Os candidatos aprovados na seleção serão notificados por e-mail até o dia 

10 de março de 2021. A relação dos alunos aprovados também será 

publicada na mesma data na página da Faculdade de Direito, link Pesquisa, 

em Grupos Permanentes.   

 
7. Dos Encontros 

Os encontros do Grupo serão realizados mensalmente, preferencialmente, 

das 10h às 12h00, observadas as datas abaixo: 

a) 13 de março de 2021;  

b) 10 de abril de 2021; 

c) 08 de maio de 2021;   

d) 12 de junho de 2021; 

e) 14 de agosto de 2021; 

f) 11 de setembro de 2021; 

g) 09 de outubro de 2021; 

h) 13 de novembro de 2021. 

 
O local de cada encontro será informado previamente.  
 
8. Do Desligamento 
 
São formas de desligamento do grupo: 
 

a) Ausência injustificada em 2 reuniões do grupo; 

b) O não cumprimento das atividades propostas; e 

c) Por vontade do integrante, através de documento escrito e assinado 
dirigido ao coordenador. 
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9. O integrante do grupo, discente da graduação, que permanecer no 

grupo por no mínimo um semestre e cumprir todas as atividades propostas, 

incluindo a entrega de trabalho escrito, com frequência mínima de 75%, 

obedecidas as normas regimentais aplicáveis, fará jus à atribuição de horas 

de ensino a critério da Coordenação de Pesquisa e Extensão da Faculdade 

de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie de até, no máximo, 30 

horas por semestre. 

 

10. A elaboração de artigo científico referente as atividades exercidas pelo 

grupo fará jus à atribuição de horas de pesquisa a critério da Coordenação 

de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e, posteriormente, se aprovado, publicação em 

revista cientifica. 

 

11. As dúvidas, omissões e esclarecimentos serão resolvidos pelo Professor 

Coordenador do Grupo. 

 
 

 
São Paulo, 08 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Daniel Bushatsky 


