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Com a ciência da Diretoria da Faculdade de Direito da UPM, da 
Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico, da 
Coordenadoria de Pesquisa da Faculdade de Dire
de Atividades Complementares
Coordenador do Programa 
Internacional da Faculdade de Direito
processo seletivo para participação
A Multi-University Legal Stu
Comparative Equality & Anti
Universidade da California, Berkeley
Oppenheimer, com a professora da UPM Denise Neves Abade como parte do 
corpo docente do curso.  
O projeto é vinculado ao G
Instrumento de Efetivação da Cidadania
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BERTURA DE INSCRIÇÃO PARA  PROCESSO SELETIVO 

URSO DE OUTONO (FALL COURSE - 2021)
ULTI-UNIVERSITY LEGAL STUDIES COURSE, 

IREITO DA UNIVERSIDADE DA CALIFORNIA, BERKELEY

 
  2º SEMESTRE DE 2021  

 
POLÍTICAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO 

DA CIDADANIA” 

 

Diretoria da Faculdade de Direito da UPM, da 
Graduação em Direito Político e Econômico, da 

Coordenadoria de Pesquisa da Faculdade de Direito da UPM, da 
de Atividades Complementares da Faculdade de Direito da UPM

grama Exchange Hemispheres e do 
Internacional da Faculdade de Direito da UPM, estão abertas as inscrições para 
processo seletivo para participação no curso on-line Comparative Equality Law 

University Legal Studies, promovido pelo Berkeley Center on 
Comparative Equality & Anti-Discrimination Law da Faculdade de Direito da 
Universidade da California, Berkeley, coordenado pelo professor David 
Oppenheimer, com a professora da UPM Denise Neves Abade como parte do 

 
O projeto é vinculado ao Grupo de Pesquisa “Políticas Públicas como 
Instrumento de Efetivação da Cidadania” da pós-graduação stricto
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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

ELETIVO PARA 

) COMPARATIVE 

 DA FACULDADE DE 

ERKELEY 

COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO 

Diretoria da Faculdade de Direito da UPM, da Coordenação do 
Graduação em Direito Político e Econômico, da 

ito da UPM, da Coordenadoria 
da Faculdade de Direito da UPM, do 

do Representante 
estão abertas as inscrições para 

Comparative Equality Law - 
Berkeley Center on 

Faculdade de Direito da 
, coordenado pelo professor David 

Oppenheimer, com a professora da UPM Denise Neves Abade como parte do 

Políticas Públicas como 
graduação stricto-sensu da 
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Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
Gianpaolo Poggio Smanio
 

I. Descrição do Curso
1. O curso será totalmente on

aulas síncronas semanais 
2. A(o)s aluna(o)s selecionada(o)s participarão do curso 

nem pagamento de taxas
3. As aulas ocorrerão por meio da plataforma Zoom oficial da Faculdade de 

Direito de Berkeley, todas as quintas
horário de Brasília), com duração de 120 (cento e vinte minutos)

4. O curso inclui professores 
Universidade da California, Berkeley, 
América do Norte, América do Sul,

5. A UPM é a única 
participando do curso.

6. O curso Comparative Equality Law 
utiliza uma abordagem baseada em problemas
como a lei protege
jurídicos, além de 
desigualdades.  

7. Detalhes sobre módulos temáticos, conteúdo programático, formato das 
aulas, bibliografia inicial recomendada, lista do corpo docente e outros 
detalhes do curso estão no Anexo I

8. O curso será integralmente ministrado em inglês, sendo
para participação da(o)
 

II. Do Processo Seletivo
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Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob coordenação do 
manio. As inscrições se darão nos seguintes termos:

Descrição do Curso 
será totalmente on-line e terá duração de um semestre, 

semanais de 26 de agosto a 9 de dezembro de 2021.
A(o)s aluna(o)s selecionada(o)s participarão do curso sem ônus financeiro 
nem pagamento de taxas. 
As aulas ocorrerão por meio da plataforma Zoom oficial da Faculdade de 
Direito de Berkeley, todas as quintas-feiras, às 15:00 UTC 

a), com duração de 120 (cento e vinte minutos)
professores e estudantes da Faculdade de Direito da 

Universidade da California, Berkeley, e de universidades diversas da 
América do Norte, América do Sul, Europa, África e Ásia

 universidade brasileira que terá docentes e alun
participando do curso. 

Comparative Equality Law - A Multi-University Legal Studies 
uma abordagem baseada em problemas práticos

como a lei protege os direitos de igualdade em diferentes 
jurídicos, além de fornecer uma visão global da proteção às 

Detalhes sobre módulos temáticos, conteúdo programático, formato das 
aulas, bibliografia inicial recomendada, lista do corpo docente e outros 

rso estão no Anexo I 
O curso será integralmente ministrado em inglês, sendo
para participação da(o) aluna(o) o domínio do idioma 

Do Processo Seletivo 
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ção do Professor Dr. 
nos seguintes termos: 

terá duração de um semestre, com 
de 26 de agosto a 9 de dezembro de 2021. 

sem ônus financeiro 

As aulas ocorrerão por meio da plataforma Zoom oficial da Faculdade de 
feiras, às 15:00 UTC (12:00 no 

a), com duração de 120 (cento e vinte minutos) 
a Faculdade de Direito da 

universidades diversas da 
Europa, África e Ásia.  

universidade brasileira que terá docentes e alunas(os) 

University Legal Studies 
práticos para examinar 

em diferentes sistemas 
fornecer uma visão global da proteção às 

Detalhes sobre módulos temáticos, conteúdo programático, formato das 
aulas, bibliografia inicial recomendada, lista do corpo docente e outros 

O curso será integralmente ministrado em inglês, sendo imprescindível 
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9. O processo seletivo será por análise de currículo e por entrevista on
dos candidatos. A seleção será efetuada 
nomeados pelo dd. Professor 

10. As inscrições se destinam ao preenchimento de 1
destinadas a(os) alun
Direito da UPM, unidades de Higienópolis e Alphaville, matriculadas (os) 
entre a 3ª e a 10ª etapa da 
ano de 2021. 

11. As inscrições serão realizadas até o dia 
encaminhamento de currículos 
ao qual a(o) candidata(o) deverá inserir uma 
formato PDF, demonstrando o interesse em participar do curso. Além de 
nome completo e nº de matrícula, a carta de motivação deverá conter
máximo 2000 caracteres com espaço;
12. Os currículos que forem selecionados serão chamados para a 

segunda fase do processo seletivo,
2021, consistente em e
professores; 

13. O resultado da seleção será divulgado no dia
pelo moodle 

 
 

III. Do registro da atividade na 
 

14. Para as(os) selecionados, a atividade será consider
extensão  

15. Serão concedidas 35
para os alunos que participarem com 80% de presença

16. As(os) alunas(
trabalho de pesquisa
em língua inglesa, 
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processo seletivo será por análise de currículo e por entrevista on
dos candidatos. A seleção será efetuada por banca de professores 
nomeados pelo dd. Professor Dr. Gianpaolo Poggio Smanio. 
As inscrições se destinam ao preenchimento de 1

alunas(os) da graduação em Direito 
, unidades de Higienópolis e Alphaville, matriculadas (os) 

entre a 3ª e a 10ª etapa da graduação em Direito no segundo semestre do 

As inscrições serão realizadas até o dia 23 de julho
encaminhamento de currículos ao e-mail denise.abade@mackenzie.br
ao qual a(o) candidata(o) deverá inserir uma carta de motivação
formato PDF, demonstrando o interesse em participar do curso. Além de 
nome completo e nº de matrícula, a carta de motivação deverá conter
máximo 2000 caracteres com espaço; 

Os currículos que forem selecionados serão chamados para a 
segunda fase do processo seletivo, que ocorrerá de 2 a 6 de agosto de 

consistente em entrevista em inglês efetuada por banca de 

da seleção será divulgado no dia 9 de agosto de 2021

Do registro da atividade na UPM    

selecionados, a atividade será consider

Serão concedidas 35 (trinta e cinco) horas de atividade de extensão
para os alunos que participarem com 80% de presença 

as(os) que até a data final do curso realizarem um 
trabalho de pesquisa, em formato de artigo científico, de 15 a 30 laudas, 
em língua inglesa, com tema referente ao conteúdo das aulas e debates 
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processo seletivo será por análise de currículo e por entrevista on-line 
banca de professores 

Gianpaolo Poggio Smanio.  
As inscrições se destinam ao preenchimento de 15 (quinze) vagas 

em Direito da Faculdade de 
, unidades de Higienópolis e Alphaville, matriculadas (os) 

no segundo semestre do 

lho de 2021 com 
denise.abade@mackenzie.br,  junto 

carta de motivação em inglês, 
formato PDF, demonstrando o interesse em participar do curso. Além de 
nome completo e nº de matrícula, a carta de motivação deverá conter no 

Os currículos que forem selecionados serão chamados para a 
que ocorrerá de 2 a 6 de agosto de 

efetuada por banca de 

9 de agosto de 2021 

selecionados, a atividade será considerada atividade de 

de atividade de extensão 
 

que até a data final do curso realizarem um 
de 15 a 30 laudas, 

com tema referente ao conteúdo das aulas e debates 
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apresentados durante o curso 
máximo de 15 (quinze
 

IV. Do desligamento do curso
 

17. A(o) aluna(o
ausência injustificada a 3 aulas ou duas aulas consecutivas;
cumprimento das atividades propostas;
de aviso à Professor

18. A leitura da bibliografia indicada pelos professores
as aulas no curso é obrigatória à todas(os) as(os)
selecionados; 

São Paulo,

Gianpaolo Poggio Smanio
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apresentados durante o curso terão concedidos em seu favor número 
quinze) horas em atividade de pesquisa 

Do desligamento do curso 

o) será desligado do curso nos seguintes termos:
ausência injustificada a 3 aulas ou duas aulas consecutivas;
cumprimento das atividades propostas; (iii) por vontade do aluno, através 

Professora que representará a UPM no curso
A leitura da bibliografia indicada pelos professores

as aulas no curso é obrigatória à todas(os) as(os)

 
 

São Paulo, 29 de junho  de 2021 
 
 
 
 

Gianpaolo Poggio Smanio                          Denise Neves Abade
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terão concedidos em seu favor número 
 

será desligado do curso nos seguintes termos: (i) 
ausência injustificada a 3 aulas ou duas aulas consecutivas; (ii) não-

or vontade do aluno, através 
a que representará a UPM no curso. 

A leitura da bibliografia indicada pelos professores que ministrarão 
as aulas no curso é obrigatória à todas(os) as(os) participantes 

Denise Neves Abade 


