
Professor Responsável

Tema do Grupo

Número de Integrantes: Mínimo 10 Máximo 30

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

16:00

Prof. Maria Elisa Cesar Novais

Horário Inicial da reunião

Horário final da reunião 18:30

Data para seleção (caso haja grande número de inscritos) 05/06/2020

Breve Ementa sobre o Tema do Grupo

Debates sobre textos e pesquisas acerca dos mecanismos judiciais para a solução de 

litígios que se repetem no Poder Judiciário, com abordagem crítica a respeito das 

previsões legislativas e iniciativas empreendidas na esfera judicial e extrajudicial, com 

ênfase em análises empíricas. Oportunidade para desenvolvimento de pesquisas 

empíricas em direito. 

Processo Civil - acesso à justiça e litigiosidade repetitiva

Dia da semana em que as reuniões ocorrerão sexta-feira

Ver calendário acadêmico

Horário da Seleção (caso haja grande número de inscritos) 16:00

Autarquia Municipal

PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS – 2020

FORMULÁRIO PARA PROPOSTA 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Após preenchimento do formulário, salvar e enviar por e-mail como anexo para: cac@direitosbc.br

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

about:blank
about:blank
about:blank


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

Data

05/06/2020

12/06/2020

07/08/2020

14/08/2020

04/09/2020

18/09/2020

09/10/2020

23/10/2020

06/11/2020

13/11/2020

Utilizará recursos audiovisuais?

Após preenchimento do formulário, salvar e enviar por e-mail como anexo para: cac@direitosbc.br

Técnicas de julgamento de demandas repetitivas previstas na lei: objetivos e desafios

Litigiosidade repetitiva e acesso à ordem jurídica justa: análise empírica 

Uso da tecnologia para a solução de litígios: garantia ou limites ao acesso à justiça?

Meios alternativos de solução de controvérsias (MASC) e o acesso à justiça

Processos coletivos e demandas repetitivas: qual o equilíbrio entre eles?

Pluralismo jurídico: tabu, realidade ou alternativa à solução de conflitos?

Apresentação de artigos

Conteúdo Programático

Seleção, se necessário. Apresentação dos temas, bibliografia e dinâmica de debates.

Acesso à justiça: apontamentos históricos e debates atuais

Ver calendário acadêmico

Métodos de pesquisa empírica em direito: oportunidades e dificuldades

SIM NÃO

Assinalar recursos a serem utilizados

Datashow Microfone Outro (especificar abaixo)
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