
 

 

 
 

E D I T A L  D E  C H A M A D A  D E  M E M B R O S  
 

Grupo de Estudos: DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL: PERSPECTIVAS E 

DESAFIOS 

 
Resumo do Grupo de Estudo  

 

O Direito à Educação está assegurado na Carta Magna de 1988 e ocupa grande relevo nas 

discussões políticas e econômicas do país. Tendo em vista que a Educação é, muitas vezes, mal 

compreendida – a partir de análises superficiais e reducionistas que a tratam não como ato político e 

cultural permeado de intencionalidades, mas como fenômeno neutro e único responsável pela 

prosperidade social – faz-se necessário um estudo aprofundado sobre as suas características, histórico, 

perspectivas e desafios no Brasil. 

Outrossim, considerando que dos cursos de Direito do país continua saindo uma parcela considerável 

de gestores públicos da nação, é imprescindível que durante a formação jurídica os futuros bacharéis 

tenham a oportunidade de compreensão do Direito à Educação à luz das principais teorias pedagógicas e 

jurídicas que tratam do assunto. 

A formação em Direito deve ter compromisso com a construção da sociedade democrática, livre, justa 

e solidária, razão pela qual o destaque dado ao estudo de direitos sociais – como o Direito à Educação – 

é de extremo relevo, ainda mais em um país como o Brasil, onde o acesso à educação ainda não é 

garantido em plenitude. 

Por esta razão, a presente proposta elege o Direito à Educação no Brasil como seu objeto de estudo, 

a fim de contribuir para uma melhor compreensão da temática, bem como para a promoção da 

interdisciplinaridade, a partir do debate entre Direito, Educação e História. 

A proposta do grupo de estudo busca promover uma postura ativa de todos os selecionados na 

construção do conhecimento; partilha de experiências por meio das discussões em grupo; construção de 

material didático de maneira coletiva; experiências de iniciação à docência, com a elaboração de plano de 

ação docente, de nota de aula, preparação de slides, instrumentos de avaliação da apreensão dos 

conteúdos abordados; e relatório final sobre todas as apresentações realizadas. 

 

VAGAS: 301 
 

 

 
110 (DEZ) VAGAS SÃO RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE PARA ESTUDANTES DO 

DÉCIMO PERÍODO. CASO NÃO HAJA INSCRITOS, PODERÃO SER PREENCHIDAS 

POR ESTUDANTES DE OUTROS SEMESTRES. 



 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO2 
 

1. Ser estudante do curso de Direito da Unileão com matrícula a partir do 4º 

período; 

2. Ter experiência na publicação de trabalhos acadêmicos (ter publicado pelo 

menos um trabalho científico em periódico/revista/anais de congressos, 

etc.); 

3. Ter disponibilidade para um encontro semanal síncrono, com duração de 60 

minutos nas quintas-feiras das 16 às 17h. 

 
 

15. Cronograma  

Mês/ano Atividade 

ABRIL2021  

05.04.2021 
Elaboração do Edital de seleção dos membros do grupo de 
estudos.  

23.04.2021 
Publicação do Edital de seleção dos membros do grupo de 
estudos. 

ABRIL 2021  

26 a 28/04/2021 
Período de inscrição através da Coordenação do Curso de 
Direito. 

30.04.2021 Divulgação do resultado. 

ABRIL/MAIO/JUNHO 
2019 

 

03/05/2021 
Apresentação do curso e divisão das equipes com distribuição 
dos temas. 

07/06/2021 Fim dos Fóruns de Discussões.  

 

 

2 A ordem cronocológica das inscrições será levada em consideração na hipótese de haver 

mais inscritos do que vagas ofertadas 


