
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

07/abr

05/mai

12/mai

02/jun

09/jun

04/ago

11/ago

01/set

15/set

06/out

20/out

27/out

Processo da ação popular (requisitos e condições)

Objeto da ação e pedido (moralidade administrativa, patrimonio historico e cultural e direito ambiental)

Constituição de 1988 e participação popular

Elaboração de peça - discussão de caso concreto

Elaboração de peça - discussão de caso concreto

Fontes históricas das ações populares

Fundamento, natureza e conceito da ação popular

17:00

Horário da Seleção (caso haja grande número de inscritos) 18:00

Breve Ementa sobre o Tema do Grupo

O exercício da cidadania no Estado Democrático Brasileiro, estabelecido pela 

Constituição de 1988, sofre atualmente com a crise de representatividade e os 

conflitos políticos e ideológicos que o Brasil enfrenta nos últimos anos. 

Manifestações populares demonstram a necessidade de discussão sobre o tema. As 

ações populares previstas na Constituição de 1988, art. 5, LXXIII, apresenta-se como 

um instrumento importante para o exercício de cidadania. A proposta será refletir 

sobre a cidadania e democracia para elaborar, através de estudo doutrinário e 

jurisprudêncial, propostas de ações populares como resposta à necessidade de 

participação indivual e coletiva frente aos problemas políticos brasileiros.

Direitos Fundamentais, cidadania e Ação Popular no Brasil

Dia da semana em que as reuniões ocorrerão sexta-feira

Autarquia Municipal

PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS – INICIAÇÃO CIENTÍFIICA - 2017

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Análise e estudo das ações populares propostas em Juízo no Brasil

Objeto da ação e pedido (moralidade administrativa, patrimonio historico e cultural e direito ambiental)

Análise e estudo das ações populares propostas em Juízo no Brasil

THAIS NOVAES CAVALCANTI

Conteúdo Programático

ENTREVISTA DE SELEÇÃO

Cidadania, exercício de direitos políticos, democracia

Horário Inicial da reunião

Horário final da reunião 18:30

Data para seleção (caso haja grande número de inscritos) 07/04/2017

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 


