
 
 

 

 

NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS AVANÇADOS – NPEA 

EDITAL DE SELEÇÃO 

OFICINAS DE ESTUDOS AVANÇADOS 

 

 

A Faculdade de Direito Milton Campos (FDMC), por meio de seu Núcleo de Pesquisa e 

Estudos Avançados (NPEA), faz saber que estão abertas as inscrições para seleção dos 

integrantes da Oficina de Estudos Avançados a seguir indicada, consoante os termos 

abaixo descritos:  

 

OFICINA DE ESTUDOS AVANÇADOS 

Direito e Inovação: direito das startups 

 

1 - As informações específicas da Oficina de Estudos Avançados, incluindo a indicação 

de seu(s) coordenador(es), objeto de estudo/pesquisa, número de integrantes, regras e 

prazos de inscrição/seleção e horários de encontros, estão detalhadas no anexo.  

  

2 - As inscrições deverão ser realizadas nos termos fixados no anexo deste Edital, 

observados os prazos e requisitos estabelecidos.  

 

3 – Na hipótese de omissão no anexo da data e do horário de realização da seleção, os 

interessados deverão, após a realização da respectiva inscrição, procurar o(a) 

coordenador(a) da Oficina de Estudos Avançados para o devido agendamento. 

 

4 - Casos omissos referentes às questões regulamentadas por este edital serão dirimidos 

pela Comissão Interna de Pesquisa, em deliberação com a Diretoria e a Coordenação do 

Curso, devendo eventual solicitação ser formulada em requerimento enviado à 

secretaria da Faculdade de Direito Milton Campos. 

 

Nova Lima,  08 de fevereiro de 2022 

 

 

Profª. Tereza Cristina Monteiro Mafra 

Diretora da Faculdade de Direito Milton Campos 

 



 
 

 

 

NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS AVANÇADOS - NPEA 

EDITAL DE SELEÇÃO – OFICINA DE ESTUDOS AVANÇADOS 

Fevereiro/2022 

 

NOME DA OFICINA: 

DIREITO E INOVAÇÃO: direito das startups 

 

PROFESSOR(ES) COORDENADOR(ES): 

David França Carvalho 

 

NÚMERO DE VAGAS:  20 

 

QUEM PODE SE INSCREVER:   

Graduandos e mestrandos em Direito, vinculados ou não à FDMC, que estejam ou tenham 

cursado a disciplina direito dos contratos. Profissionais de áreas afins, vinculados ou não a 

instituição, com intuito de contribuir com as atividades desenvolvidas do grupo.   

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 07/03/2022 a 10/03/2022 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 

Curriculum vitae 

Informativo das disciplinas cursadas (para alunos da FDMC e outras instituições) 

RG/CNH 

 

TIPO DE SELEÇÃO DATA E HORÁRIO 

DA REALIZAÇÃO 

DATA DA DIVULGAÇÃO 

DO RESULTADO 

(     )  PROVA ESCRITA                                      

 

 

( x ) ENTREVISTA                                            11/03/2022 

 

11:00h (presencial ou online 

– informar a preferência na 



 
 

 

inscrição) 

( x ) ANÁLISE DE 

CURRÍCULO                       

11/03/2022 

 

 

 

TEXTO(S) INDICADO(S) PARA PROVA: 

 

 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO GRUPO E DAS ATIVIDADES: 

A Oficina de Estudos em Direito e Inovação tem o intuito de estudar as diversas possibilidades 

apresentadas pela combinação do Direito com as Novas Tecnologias. 

Neste semestre, pretende-se debater temas relevantes que compõem o direito das startups e 

que tangenciam com várias áreas do direito, como o direito dos contratos, o direito 

societário, o direito do trabalho e outras.  

Serão desenvolvidas, entre outras atividades, leituras de materiais especializados, estudo 

detalhado de casos, apresentação de seminários.  

Os alunos terão uma participação ativa com a apresentação de temas propostos, bem como 

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. 

 

 

DIA E HORÁRIO DOS ENCONTROS: 

10 encontros semanais, às quartas-feiras, de 11:10h as 13:00h  

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

ENVIAR OS DOCUMENTOS PARA O E-MAIL: ddfrcarvalho@gmail.com, com o 

Assunto: OEA Direito das startups  

 

 

 

 

mailto:ddfrcarvalho@gmail.com


 
 

 

 


