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Edital de Abertura de Inscrição para o 

Grupo de Estudos de Direito Empresarial e Desenvolvimento (GEDED) 
2021.01 

 

Estão abertas as inscrições para o Grupo de Estudos de Direito Empresarial e 

Desenvolvimento (GEDED), que conta com o Professor Pedro A. L. Ramunno como 

coordenador e os discentes Mateus Perigrino Araujo e Matheus de Azevedo Andreus 

como secretários acadêmicos. 

O grupo terá como principal objetivo compreender e analisar criticamente a 

empresa, entendida enquanto atividade empresária, como uma estrutura essencial para 

o desenvolvimento econômico e social, o que se dará por meio do enfrentamento de 

temas multifários, sempre com especial atenção ao universo jurídico. 

Para a agenda de 2021.01, a temática enfrentada pelo grupo de estudos versará 

sobre “Problemas Contemporâneos do Direito Empresarial”. 

O grupo é aberto para todos os estudantes, preferencialmente a partir do 4º 

Semestre do curso de Direito. Alunos de outras instituições de ensino e ex-alunos 

também podem participar do processo seletivo. 

 As reuniões do grupo de estudos serão realizadas virtualmente por meio da 

plataforma TEAMS, às segundas-feiras, conforme calendário presente neste Edital. 

 

• Linha de Pesquisa:  

Poder Econômico e seus limites jurídicos | Direito e Mercado | Direito Empresarial | 

Direito Empresarial e Desenvolvimento 

 

• Processo Seletivo: 

O Processo Seletivo será composto por duas fases: 

I – Até dia 06/03/2021, envio das informações e documentos para o processo 

seletivo, conforme instruções presentes no seguinte link: 



 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Ri6FbRiG7mzTduRQcEfAy6IDOv2SE7nsPRa78T0eJ-

4/edit?usp=sharing Importante: o processo seletivo envolve a elaboração de um 

vídeo no estilo de ‘’pitch de vendas’’ tendo em vista a solução de algum 

problema contemporâneo que envolva direito empresarial 

II – Caso necessário, realização de entrevista online entre os dias 08/03/2021 e 

12/03/2021, em horário previamente determinado pela coordenação do grupo 

de estudos. 

Os resultados serão divulgados na página institucional do GEDED: 

https://www.instagram.com/geded_mack/ ou @geded_mack 

Serão abertas até 15 (quinze) vagas de ampla concorrência. Os alunos que atualmente 

integram o GEDED-MACK não precisarão participar do processo seletivo. 

 

• Metodologia: 

O grupo funcionará por meio de encontros temáticos realizados virtualmente 

(plataforma TEAMS). Os alunos serão divididos em equipes para endereçar alguma 

solução para problemas contemporâneos de direito empresarial, cujo tema será 

disponibilizado previamente a cada encontro, havendo, após a apresentação da solução 

respectiva, um debate entre os membros. 

 

• Assiduidade 

A presença e preparação prévia do(a) aluno(a) é essencial para a boa condução dos 

trabalhos no grupo de estudos. Dessa forma, a ausência injustificada por 3 (três) 

encontros/reuniões será causa para exclusão imediata do grupo de estudos. As reuniões 

começarão pontualmente no horário indicado, sendo que o ingresso intempestivo na 

reunião deve ser evitado. 

 

• Resultados Esperados:  

Ampla compreensão dos discentes acerca dos mais variados temas relacionados à 

Direito Empresarial Contemporâneo, desenvolvendo capacidade de reflexão crítica e, a 

depender do desenvolvimento das atividades, possível elaboração de trabalho(s) 

científico(s) e propostas legislativas decorrente(s) das discussões realizadas no grupo de 

estudos. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Clube de leitura 

Os secretários acadêmicos acima referenciados coordenarão um clube de leitura, 

totalmente facultativo, no intuito de auxiliar os discentes interessados a terem escopo 

bibliográfico para melhor endereçar as soluções aos problemas debatidos no grupo, ou 

no intuito de construir e debater coletivamente obras relativas ao tema Direito 

Empresarial e Desenvolvimento. Sendo certo que não haverá contabilização de presença 

para fins de aferição de horas complementares e/ou de pesquisa, sendo que o 

respectivo cronograma será disponibilizado àqueles(as) que demonstrarem interesse 

em participar. 

 

• Cronograma preliminar 

Data Horário Tema do Encontro 

15/03/2021 17h00-18h15 🡪 Concentração no mercado de crédito brasileiro 

22/03/2021 17h00-18h15 🡪 Pandemia, escassez e vacinas 

29/03/2021 17h00-18h15 🡪 Características do mercado de ações brasileiro e o 

monopólio do poder econômico colonial. 

05/04/2021 17h00-18h15 🡪 O direito dos meios de pagamento no Brasil: problemas 

regulatórios.  

12/04/2021 17h00-18h15 🡪 Governança Corporativa e Direito Antidiscriminatório:  a 

importância da representatividade nos altos cargos 

empresariais 

19/04/2021 17h00-18h15 🡪 Inovação e o Marco Legal das Startups: top ou flop? 

26/04/2021 17h00-18h15 🡪 O papel do CADE no controle das estruturas no Brasil: entre 

análise econômica e hermenêutica na contenção do poder 

econômico. 

03/05/2021 

 

17h00-18h15 🡪 A (trans)regulação de criptoativos no Brasil e no mundo. 

10/05/2021 17h00-18h15 🡪 O problema da intervenção judicial nos contratos 

empresariais 



 
 
 
 
 
 
 

17/05/2021 17h00-18h15 🡪 Ativismo societário como ativismo social do século XXI: o 

caso GameStop. 

24/05/2021 17h00-18h15 🡪 TEMA SUGERIDO POR MEMBROS DO GRUPO DE 

ESTUDOS 

31/05/2021 17h00-18h15 🡪 TEMA SUGERIDO POR MEMBROS DO GRUPO DE 

ESTUDOS 

 

Aos alunos da UPM, serão conferidas horas de pesquisa de acordo com o regulamento 

vigente, em quantidade a ser definida pelo professor responsável. 

*** 


