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EDITAL DE SELEÇÃO 

OFICINA DE ESTUDOS AVANÇADOS – DIREITO DAS STARTUPS 

Agosto/2022 

 
A Faculdade de Direito Milton Campos informa à comunidade acadêmica que, no período de 29 de agosto 
a 02 de setembro de 2022, a Coordenação do Curso de Direito receberá inscrições de candidatos para 

o Exame de Seleção de ingresso na         Oficina de Estudos Avançados de Direito das Startups, de acordo 
com as condições abaixo especificadas. 

 

1. O projeto 
 
A Oficina de Estudos Avançados em Direito das Startups tem o intuito de estudar os principais aspectos 
do direito aplicado às startups. 

 
Os alunos serão estimulados a pensar o direito de forma multidisciplinar, fazendo uso de várias disciplinas 

estudadas no curso de graduçaão, para a regulação dos muitos aspectos jurídicos pertencentes ao 
universo das startups.  

 

2. Vagas disponibilizadas 

 

A Oficina de Estudos Avançados de Direito em Startups, coordenada pelo Professor  David Franca 
Carvalho, disponibiliza 12 (doze) vagas para o 2º semestre de 2022. 

 

3. Dias e horários  
 

Os encontros serão realizados uma vez por semana, às quartas-feiras, no horário das 11:30 h às 13:00 
h, alternadamente, presencial na Faculdade de Direito Milton Campos e on-line. Datas das reuniões: 
14, 21, 28 (setembro); 05, 19, 26 (outubro); 02, 09, 16, 23, 30 (novembro). 

 

4. Atividades do projeto 
 
Serão desenvolvidas leituras de materiais especializados, estudo detalhado de casos, apresentação de 

seminários e debate oral sobre o tema em cada encontro semanal. 
 

Os alunos terão uma participação ativa com a apresentação de temas propostos semanalmente.  
 
Os alunos serão incentivados a escreverem artigos, elaborarem banners e participarem de eventos dentro 

e fora da instituição a respeito do tema da OEA. 
 

Além disso, ao longo do semestre, novas propostas poderão ser apresentadas.   
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5. Dos candidatos e documentos exigidos para a inscrição 
 

Poderão se inscrever, alunos do curso de gradução em direito da FDMC que estejam ou  tenham cursado 

a disciplina teoria geral dos contratos.  

 

Também poderão ser inscrever alunos do curso de mestrado da FDMC. 

 

Profissionais de áreas afins, vinculados ou não à instituição, com intuito de contribuir com as atividades 
desenvolvidas do grupo, também poderão se inscrever  e contribuir com o desenvolvimento do 

conhecimento. 

 

Os alunos que já participaram da Oficina poderão se inscreverem para participarem novamente.  

 

Os documentos exigidos ao realizar as inscrições são: (a) curriculum vitae em 1 página; (b) histórico 
escolar do curso de graduação (para alunos da FDMC e outras instituições). 

 

6. Das inscrições 
 

As inscrições devem ser realizadas por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, a ser 

acessado pelo link: https://bit.ly/MC-Extensao-Startups-Inscricoes 

 

A confirmação da inscrição será realizada no dia 03 de setembro deste ano por e-mail enviado ao aluno. 

 

7. Da seleção 
 

O processo seletivo será realizado por meio de entrevista com cada candidato, individualmente, no dia 
09/09, às 11:30h, presencialmente, na Faculdade de Direito Milton Campos.  

 
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem as melhores classificações, respeitado o 

limite de vagas. 
 

O resultado final será divulgado no mesmo dia das entrevistas.  
 

Ocorrendo empate entre os candidatos, será aprovado aquele que estiver cursando período mais 
avançado. 

 
Por fim, se, no final da seleção deste edital, não forem preenchidas todas as vagas disponibilizadas, por 

falta de candidatos, nova inscrição e entrevista poderão ser agendadas, em data a ser devidamente 
divulgada.  
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8. Da validade e concessão de horas complementares 
 

A presente seleção é válida para o segundo semestre de 2022.  

 

Os alunos integrantes da Oficina de Estudos Avançados de Direito das Startups exercerão suas atividades 
sem qualquer vínculo empregatício com a Faculdade de Direito Milton Campos, sendo que a carga horária 

despendida no exercício de suas tarefas será computada como hora de atividade complementar. 

 

 

9. Casos omissos e informações complementares 
 

Os casos omissos serão analisados pelo Professor Coordenador do Projeto em deliberação com a 
Coordenação Pedagógica e com a Diretoria 

 

 

Nova Lima, MG, 25 de agosto de 2022  

 

 

Prof. David Franca Carvalho 
Coordenador da Oficina de Estudos Avançados de Direito das Startups 

 Faculdade de Direito Milton Campos 

 

 
Profa. Ana Luisa Perim  

Coordenadora Geral do Curso de Direito 

Faculdade de Direito Milton Campos 


