FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS
CENTRO DE EXTENSÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA GRUPO DE ESTUDOS
I – Nome do Grupo: LIBER - Liberdade e o impacto jurídico da atuação estatal
II – Do número de vagas: 20 (vinte) vagas destinadas a alunos da graduação e pósgraduação da Faculdade de Direito Milton Campos. Considerando que há alunos
aprovados no primeiro processo seletivo, as vagas serão disponibilizadas, ao longo do
semestre, segundo haja vacância das mesmas, de forma a reconstituir o volume total de
inscritos, desde já se registrando uma disponibilidade inicial de 7 (sete) vagas.
III – Temática: O LIBER se dedicará à pesquisa e produção científica, bem como a
organização de eventos de promoção e difusão de sua produção, a partir de estudos
relativos a liberdade enquanto bem jurídico, valor constitucional e princípio normativo,
envolvendo temas correlatos ao Direito de Personalidade, Direito Econômico e Garantias
Individuais, sempre a partir da ponderação da força, presença e atuação do estado diante
da existência individual e da liberdade enquanto marca de essência dessa individualidade.
IV – Duração: 18 (dezoito) meses, a partir de fevereiro de 2017.
V – Do processo seletivo: A seleção para o Grupo LIBER será realizada por meio de
avaliação do currículo e entrevista individual.

As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas até o dia 2 (dois) de
setembro, por meio do formulário próprio, junto à Secretaria da Faculdade de Direito
Milton Campos.

As entrevistas serão realizadas no dia 5 (cinco) de setembro, a partir das 19h, na sala do
CEPAE, com publicação dos resultados em até 24 (vinte e quatro) horas após a
finalização das entrevistas.
VI – Das reuniões: as reuniões ocorrerão semanalmente, às quintas-feiras, às 11 horas e
20 minutos, na sala 308, e terão duração de 1h40min.

VII – Da avaliação durante o funcionamento do Grupo: A avaliação dos participantes
do Grupo se dará por meio de apresentação de seminários, elaboração e apresentação
de artigos acadêmicos. Os seminários serão produzidos continuamente, ao longo dos
meses de existência do grupo, de forma individual ou coletiva, conforme agenda a ser
aprovada semestralmente pela coordenação do LIBER, enquanto os artigos deverão ser
produzidos, individualmente ou em grupo, ao final de cada semestre.
VIII – Da atribuição de horas-complementares: Além do aproveitamento das reflexões
advindas dos encontros, os participantes também receberão horas-complementares,
considerando-se o tempo de estudo no grupo e a dedicação extra-classe, consoante
normatividade especifica do Núcleo de atividades complementares. O discente que não
cumprir todas as tarefas avaliativas não receberá a atribuição de horas-complementares.
XI – Referências de leitura

BASTIAT, Frederich. A lei. Disponível em:
<http://www.mises.org.br/files/literature/A%20Lei%20%20miolo%20capa%20brochura.pdf> Acessado em 07 de dezembro de 2016
HAYEK, Friedrich. O Caminho Para a Servidão . Disponível em:
<http://www.monergismo.com/textos/livros/hayek-ocaminhodaservidao.pdf> Acessado em
07 de dezembro de 2016
HOPPE, Hans-Hermann. Democracia O Deus que Falhou - A economia e a política da
monarquia, da democracia e da ordem natural. Disponível em:
<http://rothbardbrasil.com/wp-content/uploads/arquivos/deus-que-falhou.pdf>
MISES, Ludwig von. As 6 lições. Disponível em:
<http://www.mises.org.br/files/literature/As%20Seis%20Li%C3%A7%C3%B5es%20%20brochura.pdf> Acessado em 07 de dezembro de 2016
ROTHBARS, Murray N. A Anatomia do Estado. Disponível em:
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1053> Acessado em 07 de dezembro de 2016
SMITH, Adam. A riqueza das nações. Disponível em:
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/69198/mod_resource/content/3/CHY%20A%20Ri
queza%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es.pdf> Acessado em 07 de dezembro de 2016
Nova Lima, 17 de agosto de 2017.

Prof. Mateus Simões de Almeida.

