
Professor Responsável

Tema do Grupo

Número de Integrantes: Mínimo 10 Máximo 30

Informar abaixo as datas das reuniões e o conteúdo programático por data

Data

05/abr

11/mai

08/jun

10/ago

14/set

05/out

02/nov

IRDR. Seminário: o incidente de resolução de demandas repetitivas como forma para garantia do acesso ao direito 

social

questões ambientais e o Poder Judiciário. Seminário: grandes desastres e o Judiciário.

Reunião de encerramento. Entrega dos artigos com apresentação oral de cada membro.

Bianca Mendes Pereira Richter

Conteúdo Programático

Apresentação do grupo e da metodologia de trabalho. Designação de grupos de seminários. Discussão acerca do 

Projeto de Lei sobre controle jurisdicional de políticas públicas (PL 8.058/14) e do texto "Who guards the guardians?" - 

Martin Shapiro.

Discussão do caso Brown v. Board of Education de Topeka e a obra de Owen Fiss. Seminário: ações afirmativas na 

educação - cotas.

Horário Inicial da reunião

Horário final da reunião 18:40

Data para seleção (caso haja grande número de inscritos) 05/04/2017

Breve Ementa sobre o Tema do Grupo

Pretende-se abordar a influência da necessidade de efetivação dos direitos

fundamentais de segunda e terceira dimensões/gerações no ordenamento jurídico,

passando pela discussão do redesenho dos poderes de Estado, chamando o Poder

Judiciário a resolver novas demandas, alterando o seu perfil constitucional tradicional,

além da repercussão no âmbito dos direitos materiais (ambiental, saúde, p.ex.)

decididos pelos Tribunais nacionais. Nesse sentido, tratar-se-á de autores brasileiros e

estrangeiros que detidamente analisaram a temática, de forma a subsidiar as

discussões em grupo com base em decisões do Poder Judiciário atual, problematizando-

as. Em meio à orientação de pesquisa, pretende-se realizar a leitura e discussão de

textos e julgados selecionados, para que, então, seja possível o direcionamento das

pesquisas dos alunos de acordo com seus interesses e preferências, sempre, com base

na leitura cuidadosa dos autores indicados.

Horário da Seleção (caso haja grande número de inscritos)

13:40

Autarquia Municipal

PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS – INICIAÇÃO CIENTÍFIICA - 2017

A vida da saúde no Poder Judiciário: análise das recentes decisões do STF envolvendo políticas públicas de saúde. 

Seminário: casos com repercussão geral reconhecidas pelo STF

18:00

Análise da ADPF 45. Seminário: reserva do possível e mínimo existencial.

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Direitos coletivos: uma abordagem a partir da tripartição clássica de poderes e da judicialização de direitos 

sociais

Dia da semana em que as reuniões ocorrerão quinta-feira

Grupo destinado aos alunos das séries 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 

Informar o critério de seleção 

Entrevista 

Avaliação escrita 

Outro (especificar ao lado) 

5ª série 


