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Stylus Curiarum - GE em Cortes e
Tribunais Internacionais
Proposta/Tema: Característica inerente do direito internacional moderno, a presença de
organismos jurisdicionais é um dado que molda a atual constelação jurídica internacional.
A expressão latina stylus curiarum expressa esta ideia, que é objeto de estudo do presente
grupo de estudos: o estilo das cortes internacionais é o ponto de convergência dos estudos
realizados no âmbito do grupo. A plurissignificação decorrente da palavra “estilo” bem
expressa os objetivos do grupo; questões como a composição das cortes internacionais, seu
modo de trabalho, questões processuais e sua rica e comentada jurisprudência ganham o
palco dos debates do Grupo.
Orientador: Lucas Carlos Lima
Contato: styluscuriarum@gmail.com
Dia: Quintas-feiras
Horário: 11:15 da manhã
Frequência das reuniões: Quinzenal
Há processo seletivo? Não

4

Grupo de Estudos sobre Crimes
Econômicos
Proposta/Tema: Como objetivo principal, o Grupo de Estudos busca pensar e analisar, de
forma crítica e aprofundada, a Criminalidade Econômica na doutrina nacional e
internacional, bem como as suas aplicações e repercussões no ordenamento jurídico
brasileiro, levando em consideração elementos de Direito Penal, Direito Processual Penal,
Política Criminal e Criminologia. Como objetivo secundário, será fomentada a aplicação
das discussões em casos práticos, incluindo aqueles relacionados a processos emblemáticos
como Mensalão e Operação Lava-Jato, de forma a incentivar o raciocínio jurídico-analítico
dos participantes.
Orientador: Luis Augusto Sanzo Brodt
Contato: geceufmg@gmail.com
Dia: Quinta-feira
Horário: 17:00 as 18:30
Frequência das reuniões: Semanal
Há processo seletivo? Sim

5

Grupo de Estudos dos Inconfidentes
Liberais
Proposta/Tema: O Grupo Inconfidentes Liberais surgiu em 2017 na Universidade Federal
de Minas Gerais com a proposta de despertar nos estudantes o senso crítico e avaliar a
conjuntura nacional e internacional sob a análise do escopo teórico do pensamento liberal,
relacionando-o à Economia, Direito, Democracia, Política e Estado, bem como, efetuar
estudo de casos, de forma comparada, sobre o desenvolvimento histórico-social dos países
desenvolvidos e/ou emergentes que aplicaram ou não princípios liberais. Desenvolver a
capacidade de percepção da influência do liberalismo econômico e social no Direito, na
Política e na Economia, por meio da pesquisa e do debate.
Orientador: Rodrigo Magalhães
Contato: pirataag@hotmail.com
Dia: Segunda-feira
Horário: 17:30
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Sim
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Grupo de Estudos em Direito
Tecnologia e Inovação
Proposta/Tema: Estudamos as relações entre Direito e as novas tecnologias.
Orientador: Leonardo Parentoni
Contato: dtiufmg@gmail.com
Dia: Terça-feira
Horário: 11:30
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Sim
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Senatus – Sociedade de Debates

Proposta/Tema: O senatus é um grupo dedicado ao aprimoramento do debate político na
sociedade brasileira. O treino para debates competitivos é uma ferramenta que nos permite
melhorar a capacidade de argumentação, oratória e raciocínio e conviver melhor com
diferentes opiniões, promovendo a empatia e o diálogo. Os debates competitivos existem
em todo o mundo, em nível colegial e superior, e é nosso objetivo competir a nível
nacional e mundial, promovendo contato com universidades de diversos países
Orientador: Aziz Saliba
Contato: institutosenatus@gmail.com
Dia: Sábado
Horário: 9h30 às 13h00
Frequência das reuniões: Semanal
Há processo seletivo? Sim
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Grupo de Estudos em Constituição e
Política - GCP
Proposta/Tema: O GCP nasceu do antigo GERP, Grupo de Estudos em Reforma Política.
Coordenado pelo professor Rodolfo Viana o grupo se dispõe as estudar os assuntos mais
recentes nas áreas de Direito Constitucional e Político. Fazendo uma intersecção entre os
campos, o GCP pretende demostrar como direito e política estão intimamente
relacionados. Para tanto, estudamos semestralmente temas correlatos a essas áreas do
conhecimento tentando, sempre que possível, analisar temas afetos ao Direito
Constitucional no primeiro semestre e temas afetos à política e Direito Eleitoral no
segundo semestre.
Orientador: Rodolfo Viana Pereira
Contato: selecaogcp@gmail.com
Dia: Segunda-feira
Horário: 11:15
Frequência das reuniões: Quinzenal
Há processo seletivo? Sim
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Grupo de Estudos em Direito
Ambiental da UFMG
Proposta/Tema: O GEDA trabalha a cada semestre um tema específico relativo ao direito
ambiental. Nosso objetivo é aumentar a visibilidade desta questão de direito fundamental,
ainda marginalizada em nossa academia.
Orientador: Bruno Wanderley Júnior
Contato: gedaufmg@gmail.com
Dia: Quarta-feira
Horário: 17h30
Frequência das reuniões: Quinzenal
Há processo seletivo? Não

10

GE: O estado de exceção no Brasil
contemporâneo
Proposta/Tema: Pretende-se com a Pesquisa colocar às claras os espaços de exceção que
informam a prática política, jurídica e econômica do Estado Brasileiro, demonstrando que
as decisões fundamentais da República vêm se pautando em argumentos de emergência de
natureza supostamente técnica que esvaziam e alienam a esfera pública democrática. Dessa
maneira, assiste-se de forma acrítica em nosso país à passagem de um já estabelecido
Estado de Exceção Permanente para um Estado de Exceção Desejado, tendência que
pretendemos revelar e criticar, além de opor-lhe alternativas.
Orientador: Andityas Soares de Moura Costa Matos
Contato: rodrigo.wsrf@hotmail.com
Dia: Sexta-feira
Horário: 12h00
Frequência das reuniões: Quinzenal
Há processo seletivo? Não
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Grupo de Estudos em Parcerias
Público-Privadas
Proposta/Tema: Estudar casos de Parcerias Público-Privadas na área da saúde.
Orientadora: Maria Tereza Fonseca Dias
Contato: mariaterezafdias@yahoo.com.br
Dia: Os encontros variam entre Terça e Quinta
Horário: 18h às 19h
Frequência das reuniões: Semanalmente
Há processo seletivo? Não
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Grupo de Estudos em Direto
Econômico - GEDE
Proposta/Tema: O GEDE busca tratar temas correlatos ao direito econômico e à análise
econômica do direito, possibilitando que os alunos conheçam e apliquem as ciências
econômicas ao direito. Ao promover a interseção das áreas, o grupo consegue agregar
bastante conhecimento teórico e prático ao aluno. Por fim, ressalta-se que não é necessária
experiência prévia em economia, já que contamos com um ciclo básico em que
trabalhamos os temas que serão aprofundados no semestre.
Orientador: Fabiano Lara
Contato: direitoeeconomiaufmg@gmail.com
Dia: Quarta-Feira
Horário: 11h15
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Não
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GE em Direito Minerário
Proposta/Tema: Estudo, pesquisa, discussão e eventos em Direito Minerário e áreas
correlatas.
Orientador: Leonardo Parentoni
Contato: gedimin.ufmg@gmail.com
Dia: Terça
Horário: 18h
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Não

14

Grupo de Estudos em História da
Cultura Jurídica
Proposta/Tema: Temas específicos em história do direito. O tema desse semestre
envolverá direito na Alemanha nazista.
Orientador: Ricardo Sontag
Contato: historiaculturajuridica@gmail.com
Dia: Sexta
Horário: 11h20
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Não
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GE em Direito Internacional dos
Direitos Humanos
Proposta/Tema: Criado em 2001 por uma iniciativa de alunos da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais, o Grupo de Estudos em Direito Internacional dos
Direitos Humanos (GEDI-DH) se pauta enquanto possibilidade de estudo e pesquisa em
direitos humanos a partir de uma (re)construção crítica da temática. Assim, as reflexões do
grupo terão como base as teorias acerca dessa área do Direito Internacional e a
jurisprudência dos tribunais internacionais de proteção aos direitos humanos (Corte
Interamericana de Direitos Humanos, Corte Europeia de Direitos Humanos e Corte
Africana de Direitos Humanos), bem como a atuação do Sistema Universal de Proteção
dos Direitos Humanos, a cargo da Organização das Nações Unidas.
Orientador: Roberto Luiz Silva
Contato: ufmggedidh@gmail.com
Dia: Segunda
Horário: 11h15
Frequência das reuniões: Semanalmente
Há processo seletivo? Não
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Centro de Estudos sobre Justiça de
Transição (CJT/UFMG)
Proposta/Tema: O Centro de Estudos sobre Justiça de Transição (CJT/UFMG) é um
projeto de extensão e pesquisa desenvolvido em torno de investigações principiológicas e
práticas acerca da justiça de transição. O Grupo de Estudos do CJT/UFMG discute teorias
e abordagens da justiça de transição em uma perspectiva brasileira, assim como da
América Latina e de outras regiões que vivenciaram um passado recente de regimes
autoritários ou pós-conflito. Além disso, como projeto de extensão, o CJT/UFMG realiza
ações em promoção de reparações às vítimas dos contextos de repressão e de reformas
institucionais que garantam a não repetição das violações ocorridas durante o período
ditatorial brasileiro.
Orientador: Emílio Peluso Neder Meyer
Contato: cjtufmg@gmail.com
Dia: Quarta
Horário: 17h
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Sim
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Grupo de Estudos em Direito
Internacional Humanitário
Proposta/Tema: Grupo de estudos dedicado ao estudo das normas aplicáveis aos conflitos
armados. As reuniões ocorrem semanalmente e os temas são abordados por meio tanto de
textos teóricos quanto de casos práticos. O grupo também se dedicará a preparação de
equipes para participação de competições sobre o Direito Humanitário.
Orientador: Aziz Saliba
Contato: ufmgdih@gmail.com
Dia: Quarta
Horário: 11h30
Frequência das reuniões: Semanalmente
Há processo seletivo? Sim
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GE da Fundação Brasileira de Direito
Econômico - FBDE
Proposta/Tema: Direito Econômico, incluindo defesa do consumidor
Orientador: Giovani Clark
Contato: giovaniclark@gmail.com
Dia: Quarta
Horário: 11h15
Frequência das reuniões: Semanal
Há processo seletivo? Não
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GE em Pessoa, Autonomia e
Responsabilidade (GPAR)
Proposta/Tema: O Grupo de Estudos Pessoa, Autonomia e Responsabilidade (GPAR)
tem o objetivo de ser um espaço privilegiado de debate e de produção de conhecimento
científico relevante acerca de temas do Direito Privado, notadamente aqueles afetos aos
eixos pessoa, autonomia e responsabilidade civil.
Orientadores: Fabio Queiroz e Mariana Lara
Contato: gpar.ufmg@gmail.com
Dia: Quinta
Horário: 17h00
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Sim
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Grupo de Arbitragem e Contratos
Internacionais
Proposta/Tema: Participar da competição brasileira de arbitragem e da competição de
arbitragem internacional comercial em Viena.
Orientadores: Christian Sahb e Fabricio Polido
Contato: paularsilva96@gmail.com
Dia: Sexta
Horário: 11h20 às 12h30
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Sim
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GE: atuação das partes e o poder de
decisão no processo penal
Proposta/Tema: A ideia é que cada reunião seja uma simulação diferente dos atos
processuais penais (ex: audiência de custódia, AIJ, alegações finais e sentenças orais,
sessão de julgamento do TJ etc), alternando os estudantes que participariam como
delegados, policiais, advogados, promotores, testemunhas, réus e juízes, mantendo,
contudo, a integridade do processo como uma linha temporal histórica.
Todos
os
encontros
teriam,
ao
final,
espaço
para
debate.
No último encontro, queremos fazer uma simulação grande, aberta para a comunidade
acadêmica assistir.
Orientador: Julio César Faria Zini
Contato: geprocessopenal@gmail.com
Dia: Terça
Horário: 11h20
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Não
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SIGA: Sociedade da Informação e
Governo Algorítmico
Proposta/Tema: O grupo pesquisa temas relativos à análise de dados e ao governo
algorítmico. No presente semestre, o enfoque das pesquisas será sobre o tema de Fake
News.
Orientador: Marco Antônio
Contato: sigaufmg@gmail.com
Dia: Quinta
Horário: 17h às 18h30
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Não
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Núcleo de Estudos Direito,
Modernidade e Capitalismo
Proposta/Tema: O grupo estuda, a cada semestre, diferentes propostas no campo da
Teoria Social que se debruçam, de um ponto de vista crítico, sobre as relações entre o
Direito, a Modernidade e o Modo de Produção Capitalista.
Orientador: David F. L. Gomes
Contato: direitomodernidadeecapitalismo@yahoo.com
Dia: Sexta-feira
Horário: 17h30
Frequência das reuniões: Semanalmente
Há processo seletivo? Sim

24

GE de Litigiosidade Repetitiva e
Administração da Justiça
Proposta/Tema: Tratar sobre os instrumentos processuais contemplados pelo sistema
integrado de tutela aos direitos coletivos, bem como sobre as espécies de direitos coletivos
em sentido lato (incluindo-se, nesta seara, os difusos, coletivos em sentido estrito e os
individuais homogêneos), versando, também, paralelamente, acerca do tratamento
processual conferido pelo Novo Código de Processo Civil às demandas repetitivas, sob a
perspectiva de seus impactos na Administração da Justiça.
Orientador: Antônio Gomes de Vasconcelos
Contato: ufmg.prunart@gmail.com
Dia: Quinta
Horário: 17h
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Sim
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Grupo de Estudos em PJe - Processo
Judicial Eletrônico
Proposta/Tema: Realizar uma interação entre teoria jurídica e prática computacional, de
modo a promover a evolução das potencialidades tecnológicas dos sistemas de Processo
Judicial Eletrônico de modo a contribuir para o aperfeiçoamento da administração da
justiça.
Orientador: Antônio Gomes de Vasconcelos
Contato: ufmg.prunart@gmail.com
Dia: Terça
Horário: 18h
Frequência das reuniões: Mensalmente
Há processo seletivo? Sim

26

Grupo de Estudos sobre o futuro do
Trabalho
Proposta/Tema: Realizar uma abordagem filosófica, sociológica, política e econômica da
reforma trabalhista.
Orientador: Antônio Gomes de Vasconcelos
Contato: ufmg.prunart@gmail.com
Dia: Quarta
Horário: 17h30
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Sim

27

Grupo de Estudos em Direito
Constitucional
Proposta/Tema: Realizar uma abordagem filosófica, sociológica, política e econômica
das políticas adotadas atualmente para garantia desses direitos fundamentais, bem como as
criações legislativas que vêm flexibilizando a garantia desses direitos, contrariando o
ordenamento constitucional.
Orientador: Antônio Gomes de Vasconcelos
Contato: ufmg.prunart@gmail.com
Dia: Segunda
Horário: 17h30
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Sim
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Grupo de Estudos em Administração da
Justiça
Proposta/Tema: O tema a ser trabalhado pelo Grupo de Estudos em Administração da
Justiça terá como perspectiva os seguintes tópicos e subtópicos:
Plano Estratégico do Poder Judiciário Nacional, proposto pelo Conselho Nacional de
Justiça e suas ramificações;
Democratização da justiça: morosidade processual, atuação, metas, eficiência, eficácia,
celeridade, qualidade e relatórios do Conselho Nacional de Justiça (Justiça em Números);
Acesso à Justiça: políticas, estratégias e evolução das ações que visem a ampliar o acesso à
justiça;
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos: mediação, conciliação e arbitragem.
Resolução CNJ n. 125/2010 e Resolução CSJT nº 174/2016;
Gestão e qualidade Judicial: boas práticas, sistemas de gestão da qualidade aplicados à
gestão do Judiciário, organização física e documental, gestão de servidores;
Tecnologia e Inovação no Judiciário: cyber justiça, robotização, inteligência artificial nas
decisões e softwares de apoio à atividade jurisdicional.
Orientador: Antônio Gomes de Vasconcelos
Contato: ufmg.prunart@gmail.com
Dia: Quarta
Horário: 17h
Frequência das reuniões: Mensalmente
Há processo seletivo? Sim
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GE sobre Trabalho, Globalização e
Economia
Proposta/Tema: O tema a ser trabalhado no 1º semestre de 2019 pelo Grupo de Estudos
em Trabalho, Globalização e Economia terá como perspectiva discutir os seguintes tópicos
e subtópicos:
A “suposta” crise do trabalho, assim como as repercussões em face da mudança da lei
trabalhista, a lei da Reforma Trabalhista nº. 13.467/17.
Discutir os interesses econômicos e sociais e a possibilidade de equacionamento dos
mesmos.
Debater o ideal de justiça social diante do mercado global e a (in)efetividade de direitos.
Orientador: Antônio Gomes de Vasconcelos
Contato: ufmg.prunart@gmail.com
Dia: Terça
Horário: 17h
Frequência das reuniões: Mensal
Há processo seletivo? Sim

30

Grupo de Estudos sobre o Sistema
NINTER
Proposta/Tema: O tema a ser trabalhado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o
sistema Núcleo Intersindical de Conciliação Trabalhista (NINTER) terá como perspectiva
uma abordagem jurídica, filosófica e sociológica sobre o sistema NINTER. As obras a
serem estudadas apresentam o núcleo como uma instituição instrumental de transição do
paradigma autoritário e coorporativo para o paradigma constitucional democrático,
pluralista e participativo de organização das relações de trabalho. O NINTER é previsto
legalmente no artigo 625-H da CLT e caracteriza-se por ser uma instância potencializadora
do “diálogo social” e da interação entre as instituições do trabalho (públicas e/ou privadas)
e as entidades de representação das categorias (sindicatos, federações e confederações). O
grupo de estudos está integrado ao Projeto Ninter (Projeto de extensão que ajuda os
sindicatos a criarem Núcleos Intersindiciais). Também há correlação do grupo de estudos a
disciplina específica sobre o Sistema NINTER, disciplina que é oferecida a alunos dos
cursos de graduação da UFMG.
Orientador: Antônio Gomes de Vasconcelos
Contato: ufmg.prunart@gmail.com
Dia: Segunda
Horário: 17h30
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Sim

31

Grupo de Estudos em Democracia e
Direito Tributário
Proposta/Tema: O grupo pretende trabalhar a relação entre o direito tributário e as
garantias do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, foca no direito tributário como
ferramenta de redução de desigualdades sociais.
Orientadoras: Misabel Abreu Machado Derzi e Ludmila Mara Oliveira
Contato: democraciaedt@gmail.com
Dia: Terça
Horário: 17h
Frequência das reuniões: A cada 3 semanas
Há processo seletivo? Não

32

Núcleo de estudos em Propriedade
Intelectual
Proposta/Tema: Vinculado ao GPDE (Grupo de Pesquisa em Direito Econômico), o
Núcleo de estudos em Propriedade Intelectual - nPI - antigo GPI - abrange grupos de
pesquisa, estudo e extensão, e tem como objetivos o ensino, a prática, a disseminação e a
discussão de temas relacionados à Propriedade Intelectual (PI). Como um dos eixos do
GPDE, o nPI desenvolve, ainda, atividades em parceria com o NED (Núcleo de estudos
em Direito e Desenvolvimento) e o NEC (Núcleo de estudos em Direito da Concorrência),
dialogando com suas temáticas. Com esse fim, o Núcleo desenvolve também cursos sobre
Propriedade Intelectual; atividades voltadas à produção acadêmica; e grupos de estudo, em
que são debatidos tópicos e questões envolvendo a PI. Recentemente, o grupo desenvolveu
estudos e pesquisas em temas como "Propriedade Intelectual e Inovações Tecnológicas";
"Pl e Cinema"; e "PI e Direito Econômico".
Orientador: Fabiano Teodoro de Rezende Lara
Contato: gpiufmg@gmail.com
Dia: Segunda
Horário: 11h20
Frequência das reuniões: Semanal
Há processo seletivo? Não
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GNet - GE de Propriedade Intelectual,
Internet e Inovação
Proposta/Tema: Grupo voltado para estudos sobre a sociedade da informação, novas
tecnologias e suas consequências para a vida cotidiana, de um ponto de vista
primordialmente jurídico. Objetiva-se compreender as inovações tecnológicas viabilizadas
pelo advento da internet e os fenômenos sociais resultantes dessas diversas mudanças que
vivenciamos nas últimas décadas.
Orientadores: Fabrício Polido Pasquot Polido
Contato: gnet.ufmg@gmail.com
Dia: Quarta
Horário: 11h30 às 13h10
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Não
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Grupo de estudos: Políticas da
Performatividade
Proposta/Tema: O tema desse semestre será “Constitucionalismo: perspectivas críticas”.
Iniciaremos com o estudo da obra “Quem canta o Estado-nação? Língua, política,
pertencimento” de Judith Butler e Gayatri Spivak. Ao longo do semestre também
dialogaremos com os trabalhos de outros autores como Antonio Negri e Wendy Brown.
Orientador: Marcelo Cattoni
Contato: polperbutler@gmail.com
Dia: Quarta
Horário: 14h30 às 15h30
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Não

35

GE em Feminismos: Violência e
Resistência
Proposta/Tema: O Grupo de Estudos visa aprofundar alguns conceitos que se conectam
com temáticas de pesquisa desenvolvidas pelas coordenadoras, em especial, questões
referentes aos Estudos Feministas e às noções de violência e resistência no atravessamento
de questões de gênero, sexualidade, raça e classe.
Orientadora: Lisandra Moreira
Contato: flordemayocoletivo@gmail.com
Dia: Segunda-feira
Horário: 17h
Frequência das reuniões: Semanalmente
Há processo seletivo? Não
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GE em Constituição e Direito
Fundamentais Sociais
Proposta/Tema: Compreender o processo de formação e custeio da dívida pública e a
correlação destes elementos com as recentes políticas de ajuste fiscal e suas implicações
para os direitos sociais adotadas pelo Estado brasileiro.
Orientador: Antônio Gomes de Vasconcelos
Contato: ufmg.prunart@gmail.com
Dia: Quarta-feira
Horário: 17h
Frequência das reuniões: Mensal
Há processo seletivo? Sim
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GE em Legitimidade Democrática dos
Serviços de Inteligência
Proposta/Tema: Serviços de Inteligência: histórico da Atividade de Inteligência no Brasil,
conceitos básicos, estruturas e funcionamento, tipos de Inteligência, Técnicas Operacionais
de Inteligência (TOI), controle da Atividade de Inteligência;
Paradigmas democráticos e crítica da Atividade de Inteligência: concepções de
Estado Normativo, Estado Paralelo e Estado Heterogêneo; concepções de Democracia
(Representativa, Participativa, Comunitária, Direta, etc.), Demodiversidade; Paradigmas e
Transecuritização da Inteligência (Paradigma de Defesa e Paradigma Humano);
Linguística aplicada à crítica da Atividade de Inteligência: abordagens linguísticas
e modelos de interpretação dos discursos em Inteligência;
Legislação correlata à Atividade de Inteligência: Doutrina Nacional da Atividade
de Inteligência, Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública, Política Nacional
de Inteligência, Propostas de Emendas Constitucionais e Projetos de Lei relacionados à
Inteligência, Relatórios da Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência, Lei
de Criação do Sistema Brasileiro de Inteligência(SISBIN), Lei de Acesso à Informação e
decretos regulamentadores, etc.;
Condições de trabalho dos Analistas de Inteligência: princípios e valores, duplosvínculos, transgressões criativas, insegurança jurídica, responsabilização, ética
consequencialista.
Orientador: Antonio Gomes Vasconcelos
Contato: ufmg.prunart@gmail.com
Dia: Sexta-feira
Horário: 17h30
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Sim
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GE sobre Teoria Crítica e
Constitucionalismo
Proposta/Tema: O grupo, a partir do resgate dos debates intergeracionais que perpassam
(e orbitam) a Escola de Frankfurt, pretende construir uma reflexão profunda acerca do que
seja realizar Teoria Crítica do Direito. Esse viés ganha ainda mais relevância não só
porque o pêndulo do autoritarismo agora ameaça suspender qualquer possibilidade de
desdobramento da emancipação verdadeira no médio e no curto prazos, tal qual quando a
primeira geração dessa escola iniciou seus trabalhos, mas também com relação à
linguagem binária e positivista do Direito que se mostra cada vez mais incapaz de lidar
com os problemas complexos que pressionam o Constitucionalismo Moderno.
Orientadores: Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira; Adamo Dias Alves; David Francisco
Lopes Gomes
Contato: teoriacriticaufmg@gmail.com
Dia: Segunda-feira
Horário: 17h00 às 18h40
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Não
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Grupo de Estudos em Herman
Dooyeweerd
Proposta/Tema: A proposta é a investigação rigorosa e abrangente da obra do filósofo e
jurista holandês, escrutando sua dimensão epistemológica, ontológica, jurídica e política.
No primeiro semestre de 2019 será estudado, sobretudo, as implicações do livro “NO
CREPÚSCULO DO PENSAMENTO. Estudos sobre a pretensa autonomia do pensamento
filosófico”.
Herman Dooyeweerd (1894-1977) lecionou na Universidade Livre de Amsterdã por mais
de 40 anos. Fundou a chamada Filosofia da Ideia Cosmonômica1. Foi contemporâneo de
Hans Kelsen, com quem se engajara em amplos e frutíferos debates. Giorgio del Vecchio
disse que ele foi "O filósofo mais profundo, inovador e incisivo desde Kant". Na
comemoração do 70° aniversário de Dooyeweerd, G.E. Langemeijer, jurista da
Universidade de Leiden, procurador geral da suprema corte holandesa e presidente da
Academia Real Holandesa, afirmou que Dooyeweerd pode ser chamado "o filósofo mais
original que a Holanda já produziu, incluindo Spinoza”. Dooyeweerd apresenta uma
filosofia positiva que se levanta diante do crepúsculo do pensamento ocidental e ante a
concretização de um homem que, absolutizado em si, fissurou-se.
Orientadores: Giordano Bruno Soares Roberto, Juliana Bolzan S. Dias.
Contato: estudosemhd@gmail.com
Dia: Segunda-feira
Horário: 16h40
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Sim
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Grupo de Pesquisa em Filosofia, Direito
e Poder (GFDP)
Proposta/Tema: Faremos uma análise crítica da obra Quadros de Guerra de Judith Butler,
explorando os principais conceitos apresentados pela autora e correlacionando os textos
apresentados por Butler no decorrer da obra a fim de analisar a produção de políticas que
atuam sob a precariedade da vida na produção de desigualdades e vulnerabilidades sociais.
Orientador: Marco Antônio Souza Alves
Contato: Izabella Riza Alves: (31) 98629-5998 ou Zilda Onofri (31): 9280-5163
Dia: Segunda-feira
Horário: 17h00 às 18h30
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Não
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Grupo de Estudos em Políticas Públicas
(GEPP)
Proposta/Tema: O Grupo tem escolhido, desde o semestre seguinte à criação, duas obras
para serem estudadas semestralmente: uma de vertente macroeconômica, relacionada,
principalmente, com a Nova Economia Institucional; e outra de caráter microeconômica,
focada, principalmente, nas pesquisas da Economia Comportamental.
Sempre buscamos uma discussão interdisciplinar baseada em evidências: interdisciplinar,
porque a realidade é complexa e plural, e baseada em evidências porque, em um cenário de
recursos escassos, otimização é a palavra-chave.
Estes valores se refletem em nossos campos de estudo.
Orientador: Leandro Novais e Silva
Contato: contato@geppufmg.com
Dia: Segunda-feira
Horário: 11:10h às 12:40h
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Sim
Facebook: facebook.com/gepp.ufmg
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Grupo de Estudos “Sapientia”

Proposta/Tema: A vida é uma jornada de autoconhecimento. Paradoxalmente,
percebemos em nossa prática docente que o aluno que ingressa na universidade é, cada vez
mais e mais, ignorante sobre si mesmo, em parte porque também ignorante sobre o mundo,
em parte porque pouco ocupado em ter-se como um problema para si próprio
(AGOSTINHO, 2017).
O grupo de estudos Sapientia pretende oferecer ao estudante universitário um local para
que ele conheça a si próprio por meio da reflexão sobre as grandes obras que compõem o
canon do ocidente (BLOOM, 2014), obras que estruturaram a mente e o gosto estético de
uma civilização, e que representam um tesouro de sabedoria, uma fonte de prazer pela sua
fruição, um talismã e uma chave de leitura para aqueles que o dominam, chamadas por
todos nós de clássicas (CALVINO, 2007). Sua leitura é necessária porque o homem é o
único ser que pode se apropriar do conhecimento e da reflexão de outros, e por isso temos
tanto a aprender com elas.
Orientadores: Marcelo Campos Galuppo (DIT) e Giordano Bruno Soares Roberto (DIC)
Contato: Dia: Sexta-feira
Horário: 11h20 às 13h50
Frequência das reuniões: Quinzenalmente
Há processo seletivo? Não
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Grupo de Estudos Casa Verde
Proposta/Tema: Neste semestre, iremos discutir Criminologia, passando pelos
paradigmas clássico, positivista, funcionalista e crítico, explorando suas implicações em
Política Criminal e suas relações com o Direito Penal. Estudaremos teorias e realizaremos
debates sobre temas atuais, como feminicídio, criminalização da homofobia,
encarceramento em massa, etc.
Orientadores: Carlos Augusto Canêdo
Contato: grupocasaverdeufmg@gmail.com
Dia: Quinta-feira
Horário: 17h30 às 18h30
Frequência das reuniões: Semanalmente
Há processo seletivo? Não
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Projeto de Extensão Rede Francófona
de Direito da UFMG
Proposta/Tema: A Rede Francófona do Direito da Universidade Federal de Minas Gerais
é um grupo formado por alunos e auxiliado pelos professores Aziz Saliba Tuffi (Diretor do
Departamento de Relações Internacionais da UFMG) e Lucas C. Lima (Professor de
Direito Internacional Público da UFMG) que visa difundir a língua e a cultura francesa na
Faculdade de Direito da UFMG.
Buscamos cumprir nosso objetivo geral por meio da realização de eventos acadêmicos e
culturais, do estímulo ao aprendizado da língua francesa e do incentivo à participação da
UFMG no cenário internacional, seja por meio de intercâmbios, parcerias ou participações
em eventos de língua francesa, tais como o Concours Charles Rousseau de Direito
Internacional.
Orientadores: Aziz Saliba e Lucas Carlos Lima
Contato: redefrancofonaufmg@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/RedeFrancofonaUFMG/
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
Site: https://redefrancofonaufmg.wordpress.com
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Projeto de extensão Clínica de Direitos
Humanos UFMG
Proposta/Tema: Promoção dos direitos humanos por meio do atendimento no plantão da
DAJ, pesquisas e grupos de estudos.
Orientadoras: Camila Nicácio e Renata Maia
Contato: clinicadhufmg@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/cdhufmg/
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
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Programa de extensão: Solucione
Consultoria Jurídica
Proposta/Tema: A missão da Solucione é capacitar seus membros e promover uma
cultura empreendedora, de forma a ampliar o acesso a serviços jurídicos de excelência.
Assim, se você valoriza o aprendizado pela iniciativa, deseja impactar o ambiente
universitário e ter uma vivência prática e enriquecedora, próxima ao universo profissional,
esse é o seu lugar!
Orientadores: Christian Lopes, Leonardo Parentoni e Natália Chaves
Contato: solucioneconsultoriajuridica@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pg/solucione.ufmg/
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
Reuniões: Sábado, às 8:30, semanalmente
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Grupo de Estudos e Extensão em
Diversidade Sexual e de Gênero
Proposta/Tema: O Diverso UFMG é programa de extensão da Faculdade de Direito e
Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais que tem como objetivos o
combate das discriminações e violências sofridas por mulheres e pessoas LGBT em razão
de gênero e de sexualidade, bem como a promoção de reconhecimento social e proteção
jurídica desses grupos.O Diverso UFMG estrutura-se a partir de quatro núcleos principais
de ações: 1) promoção de educação e capacitação em direitos de mulheres e pessoas
LGBT, através da organização de grupo de estudos, eventos acadêmicos e cursos abertos;
2) produção de material educativo e banco de dados público com informações de direitos
de mulheres e pessoas LGBT e dos mecanismos judiciais e administrativos para a defesa e
reclamação de direitos; 3) advocacia estratégica em casos de violação de direitos; 4)
assessoria em políticas públicas e legislativas para a promoção e garantia dos direitos de
mulheres e pessoas LGBT.
Orientador: Pedro Nicoli
Contato: diversoufmg@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/diversoufmg/
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
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PEx: Direito Empresarial Atualizado e
Acessível
Proposta/Tema: O projeto visa orientar ao discente para a produção de textos acadêmicos
sobre o Direito Empresarial, nesta fase, Teoria Geral do Direito Empresarial, que são
usados como material de apoio aos alunos, estudiosos do Direito, aplicadores e
empresários.
Orientadora: Rubia Carneiro Neves
Contato: rubiacneves@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/direitoempresarialufmg/
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
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Projeto de Extensão e Grupo de
Pesquisa: RE-HABITARE
Proposta/Tema: Direito à Moradia - Remoções Forçadas realizadas pelo Poder Público
Orientador: Daniel Gaio
Contato: rehabitare.ufmg@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/569404256438531/
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
Reuniões: Quinta-feira às 16:30h, quinzenalmente
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Projeto de Extensão: Enegrecer
Proposta/Tema: Diante da pequena quantidade de candidatas e candidatos negros
aprovados no processo seletivo de 2018, alunas e alunos da Faculdade se mobilizaram para
a criação de um projeto com vistas a garantir a efetividade da reserva de vagas. Nesse
sentido, nossa iniciativa visa contribuir para o aumento de alunas e alunos negros e/ou de
baixa renda no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, oferecendo
acompanhamento psicopedagógico em relação a todas as etapas do processo seletivo.
Orientadora: Profª. Drª Daniela Muradas Antunes
Contato: tutoria.ppgd@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/prejetoenegrecer/
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
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Projeto de Pesquisa e Extensão:
Ciranda UFMG
Proposta/Tema: A opção do Ciranda pela justiça restaurativa é, antes de qualquer outra
coisa, fruto do reconhecimento de que a forma como se caminha pode ser ainda mais
importante do que o lugar onde se quer chegar. É, por isso, uma opção pela humanização
das relações, pelo resgate da alteridade ao olhar nos olhos do outro, do existir outramente.
Não desconhece que a justiça restaurativa é “uma bússola, e não um mapa”. Ao contrário,
é por saber da adequação do procedimento às necessidades, às potencialidades e aos
recursos disponíveis em cada caso que se opta pela justiça restaurativa. A justiça, sob esse
ângulo, nunca pode ser defendida sob um modelo único, ou ainda por um modelo
“melhor” ou “mais democrático”; ao contrário, a justiça só pode ser vivida. Defende-se,
portanto, a justiça enquanto experiência, como satisfação das necessidades humanas dos
interessados.
Nesse sentido, o Ciranda tem diversas frentes de atuação: nas escolas estaduais e
municipais de Belo Horizonte, atendendo casos do socioeducativo e da DAJ, como grupo
de estudos, etc.
Orientador: Fernando Jayme
Contato: ciranda@direito.ufmg.br
Facebook: https://www.facebook.com/cirandaufmg/
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
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Programa Transdisciplinar Polos de
Cidadania
Proposta/Tema: O Polos de Cidadania (Polos) é um programa transdisciplinar e
interinstitucional de extensão, ensino e pesquisa social aplicada, criado em 1995, na
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), voltado para a
efetivação dos direitos humanos e para a construção de conhecimento a partir do diálogo
entre os diferentes saberes. Com atuação em Belo Horizonte e região metropolitana,
Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Serra da Canastra e outras cidades no estado de
Minas Gerais, contando também com o apoio da Educação a Distância, o Programa se
volta para a emancipação e o fortalecimento de redes de proteção e promoção de direitos
humanos e de autonomias individuais, coletivas e políticas de pessoas e comunidades com
histórico de exclusão, vulnerabilização social e submetidas a diversas violações de direitos
promovidas por empresas e pelo Estado, como moradores de vilas e favelas, associações e
cooperativas de trabalhadores, cidadãos em situação de rua, crianças e adolescentes em
condição de vulnerabilidade social e famílias e comunidades atingidas por
megaempreendimentos, conflitos e desastres socioambientais. Para a execução de suas
ações, o Polos de Cidadania utiliza como eixos norteadores as metodologias da PesquisaAção e do Teatro Popular de Rua, dentre outras. Tais metodologias são qualitativamente
diferenciadas e fundamentam-se no relacionamento permanente entre investigações e
atuação social, com entrecruzamento e retroalimentação de seus processos e resultados.
Equipes de Trabalho: Polos – Trupe A Torto e a Direito; Polos – Acaba Mundo; Polos –
Pop de Rua (Cooperativismo); Polos – EAD; Polos – PADHu (Plataforma de Atenção em
Direitos Humanos); Polos – Tecitura; Polos – Conceição do Mato Dentro / Dom Joaquim;
Polos – Serra da Canastra; Polos – Brumadinho.
Coordenação Geral: Profª. Drª. Sielen Barreto Caldas de Vilhena e Prof. Dr. André Luiz
Freitas Dias
Coordenação Acadêmica: Profª. Drª. Miracy Barbosa de Sousa Gustin, Prof. Antônio
Fernando de Melo (Dramaturgo: Fernando Limoeiro), Prof. Dr. André Luiz Freitas Dias,
Profª. Drª. Sielen Barreto Caldas de Vilhena, Profª. Drª. Maria Fernanda Salcedo Repolês,
Profª. Drª. Marcella Furtado de Magalhães Gomes, Profª. Drª. Regina Helena Alves da
Silva.
Contato: popderua@polosdecidadania.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/polosdecidadania/
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!

53

GE e PEx: Câmara de Mediação
(GEM/UFMG)
Proposta/Tema: O Grupo busca trabalhar os métodos autocompositivos de solução de
conflitos (mediação, conciliação e negociação) através de capacitações teóricas e práticas,
envolvendo dinâmicas e simulações sobre as temáticas. Os membros têm a oportunidade
de atuar na Câmara de Mediação Extrajudicial da UFMG, participar de competições
estudantis do gênero e realizar publicações acadêmicas.
Orientadora: Renata C. Vieira Maia
Contato: gem.ufmg@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/gem.ufmg/
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
Reuniões: Terça-feira às 17:00, Semanalmente.
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PEx: Assessoria Jurídica Universitária
Popular (AJUP)
Proposta/Tema: A Assessoria Jurídica Universitária Popular da Faculdade de Direito da
UFMG (AJUP/UFMG) têm papel importante na conquista de uma nova hegemonia na
educação jurídica e no apoio às camadas populares deste país. Sua concepção de educação
jurídica bate de frente com a educação tradicional desvinculada das problemáticas sociais.
É uma proposta contra a apatia acadêmica dos cursos de Direito de cultura
predominantemente técnico-profissionalizante. Sua proposta articula ensino, pesquisa e
extensão e revigora a relação entre o estudante de direito e a comunidade sob o enfoque
crítico da vivência da realidade, rompendo com o paradigma tradicional assistencialista
dos escritórios-modelo tradicionais, trabalhando com a perspectiva de assessoria, propondo
ser um serviço jurídico inovador. Dessa forma, potencializa a inserção da educação
popular em direitos humanos trabalhando assim a perspectiva de educador-educando do
assessor jurídico, produz conhecimento interdisciplinar, e provoca o protagonismo
estudantil na formação e politização universitária.
Orientador: Vitor Sartori
Contato: ajupufmg@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/AJUPUFMG/
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
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DAJ – Divisão de Assistência Judiciária
da UFMG

Proposta/Tema: O DAJ tem como missão promover assistência judiciária à população
necessitada e proporcionar um estágio profissional ao aluno da FDCE-UFMG que seja
prático, acadêmico e social.
Orientadores: Renata C. Vieira Maia e Júlio Zini
Contato: ufmgdaj@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dajufmg/
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
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PEx: Observatório para a qualidade da
Lei
Proposta/Tema: Seu objetivo geral é a apresentação de estratégias para maximizar a
consciência e a vivência democrática dos cidadãos, a fim de minimizar os efeitos da
hipertrofia e inadequação legislativa. Nesse sentido, a sistematização de instrumentos
colaborativos de interatividade entre membros dos Três Poderes (técnicos, políticos e
juízes), bem como a participação de qualquer cidadão nesse processo devem fazer parte de
uma política sistemática de agregação da criatividade e de conhecimento coletivo para a
melhoria da qualidade legislativa.
Orientadora: Fabiana Menezes Soares
Contato: observalei.ufmg@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ObservaLei
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
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Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico
de Pessoas da UFMG
Proposta/Tema: A Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de
Direito da UFMG faz parte de uma experiência pioneira na formação de um sistema
internacional de clínicas de Direito. Desde 2011, a clínica de tráfico de pessoas que existe
na Universidade de Michigan, Estados Unidos, tem internacionalizado sua missão. Nesse
sentido e visando a cumprir o tripé da educação superior brasileira, a Clínica se baseia em
três eixos indissociáveis: ensino, pesquisa e extensão.
No que diz respeito ao ensino, os alunos recebem capacitação para atuação nos casos por
meio de aulas realizadas semanalmente, onde além do ensino teórico do tema serão
discutidos casos concretos. Quanto a pesquisa, é realizada também pelos alunos, visando à
elaboração e consolidação das bases teóricas e jurídicas, com o objetivo de analisar dados
e jurisprudências que demonstrem a real situação do trabalho escravo e do tráfico de
pessoas no Brasil e no mundo. Por fim, a extensão consiste no atendimento às vítimas dos
crimes, por meio de assistência jurídica e judiciária gratuita. Os alunos são responsáveis
pelo atendimento dessas pessoas, e por identificar as possíveis violações de direito no caso
apresentado, buscando as soluções jurídicas viáveis para garantir a efetivação do direito do
cidadão.
Orientadora: Lívia Mendes Miraglia e Carlos Haddad
Contato: clinicatrabalhoescravo@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/clinicatrabalhoescravoufmg/
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
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RECAJ UFMG - Acesso à Justiça e
Solução de Conflitos
Proposta/Tema: O programa tem por objetivo promover o debate, a conscientização e
a efetividade do acesso à justiça, das formas consensuais de resolução de conflitos, dos
direitos infanto-juvenis, dos direitos sociais entre adolescentes, com especial enfoque em
temas relativos ao trabalho do jovem aprendiz, ao combate do trabalho infantil, bem como
sobre a história e o funcionamento da Justiça do Trabalho.
Orientadora: Adriana Goulart de Sena Orsini
Contato: recaj-ufmg@uol.com.br - 3409-8709
Facebook: https://facebook.com/recajufmg
Processo Seletivo: Acompanhe as publicações no Facebook para ver o edital do processo
seletivo!
Reuniões: Semanais, às terças-feiras das 17:00 às 18:40

