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CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS LUIZ GAMA 

 

A Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama do Centro Acadêmico “XI de Agosto”, entidade 

representativa dos alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, seleciona até 10 (dez) 

novos membros para participar das suas atividades entre os meses de abril de 2013 e abril de 

20141. 

 

1. SOBRE A CLÍNICA 

1.1 A Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama é uma matéria de cultura e extensão que propõe a 

educação em direitos humanos, por meio de uma atuação reflexiva e da aprendizagem crítica 

do tema. 

1.2 A Clínica é atualmente coordenada por Nathalie Fragoso e Silva Ferro e Pedro Affonso Duarte 

Hartung, ambos graduados em Direito pela FADUSP, com supervisão acadêmica do Professor 

Titular Calixto Salomão Filho. 

1.3 Em 2013, a Clínica pretende construir, a partir de leituras orientadas, pesquisas empíricas e 

atividades práticas, diagnósticos críticos sobre a situação dos Direitos Humanos em São Paulo, 

privilegiando uma análise estrutural das violações. Além disso, a Clínica de Direitos Humanos 

mantém como ponto de referência para a sua atuação prática a Ouvidoria Comunitária da 

População em Situação de Rua, criada com o objetivo de identificar violações de direitos 

humanos e, a partir destas, estruturar propostas políticas e jurídicas voltadas à garantia de 

efetividade de tais direitos (para mais informações sobre o trabalho da Clínica, acesse 

http://luizgama.wordpress.com). 

 

2. O PROCESSO SELETIVO 

2.1 O processo seletivo englobará:  

                                                           
1
  É facultada a permanência para além do período de um ano, por meio da adesão às atividades do G.A. (Grupo de 

Advocacy e Políticas Públicas).   
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2.1.1 Análise de dissertação sobre tema indicado no anexo I,  

2.1.2 Desempenho na entrevista, em que se avaliará do candidato ou da candidata sua 

motivação para ingressar na Clínica, sua concepção sobre direitos humanos, e seu 

entendimento acerca da relação Direito e Transformação Social.  

2.1.3 A data da realização da entrevista será informada com antecedência de até 02 (dois) 

dias, por e-mail. 

2.2 Para participar do processo seletivo é necessário inscrever-se até o dia 29 de março, enviando 

um e-mail para o endereço cdh.luiz.gama@gmail.com, contendo: 

2.2.1 Nome completo; 

2.2.2 Semestre atualmente cursado e período; 

2.2.3 Telefones residencial e celular; 

2.2.4 Lista de estágios ou atividades complementares já desenvolvidas ou em curso; 

2.2.5 Dissertação sobre os textos relacionados no anexo I deste Edital. 

2.3 As informações contidas nos itens 2.2.1 a 2.2.4 devem aparecer no corpo da mensagem 

eletrônica.  

2.4 A dissertação contida no item 2.2.5 deverá ser enviada em anexo à mensagem eletrônica.  

2.5 Somente serão aceitas as dissertações dos candidatos que tiverem efetuado o processo de 

inscrição dentro do prazo indicado. 

2.6 As entrevistas serão realizadas nos dias 01 e 02 de abril, em horário a ser divulgado pela 

coordenação. 

2.7 Somente participarão da fase oral os candidatos considerados aprovados na fase escrita. 

2.8 A relação de candidatos aprovados na etapa escrita será divulgada no blog da Clínica 

(http://luizgama.wordpress.com) no dia 31 de março. 

2.9 O resultado final do processo seletivo será divulgado no blog da Clínica no dia 02 de abril.  

2.10 As atividades para os alunos selecionados iniciarão no dia 04 de abril. 

 

 

3. REQUISITOS PARA A SELEÇÃO: 
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3.1 Estar regularmente matriculado no curso de Direito da USP em 2013 e ter concluído, ao 

menos, o primeiro ano de graduação. 

3.2 Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades da Clínica. 

3.3 Ter disponibilidade para reuniões presenciais, especialmente no período da tarde das terças, 

quartas e quintas-feiras, de abril de 2013 a abril de 2014. 

3.4 Ter disponibilidade para, no mínimo, uma vez por mês, participar de reuniões externas à 

Faculdade de Direito, ligadas a atividades da Clínica e /ou da Ouvidoria Comunitária. 

3.5 Demonstrar interesse pela atuação, pesquisa e aprendizado em direitos humanos. 

3.6 Ter postura crítica, proativa, voltada ao questionamento de violações aos direitos humanos e 

à propositura de ações consistentes para combatê-las. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DA CLÍNICA 

4.1 Comparecer a, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das atividades presenciais desenvolvidas 

pela Clínica. 

4.2 Realizar as tarefas propostas dentro dos prazos solicitados. 

4.3 Preparar-se para todos os encontros presenciais a partir da leitura atenta dos textos 

previamente indicados. 

4.4 Comparecer a reuniões e encontros externos ligados a atividades da Clínica e/ou da Ouvidoria 

Comunitária, tais como do Conselho de Monitoramento das Políticas Públicas para a 

População em Situação de Rua de São Paulo, FALA RUA (Assembleia do Movimento Nacional 

da População em Situação de Rua), Fórum Permanente de Acompanhamento das Políticas 

Públicas para População em Situação de Rua de São Paulo, etc. 

4.5 Agir com responsabilidade na realização das atividades práticas. 

4.6 Acompanhar e-mails diariamente. 
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Os membros estatutários do CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO não se candidatarão ao 

processo seletivo, a fim de garantir a lisura deste. 

5.2 Quaisquer lacunas deste Edital serão avaliadas pela Coordenação da Clínica. 

5.3 A coordenação da Clínica se reserva o direito de não preencher todas as vagas disponíveis, 

caso não haja candidatos que atendam a todos os requisitos. 

5.4 Dúvidas sobre disposições deste edital podem ser enviadas para o endereço 

cdh.luiz.gama@gmail.com. 
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ANEXO I 

SOBRE A DISSERTAÇÃO 

 

1. FORMA 

1.1 As dissertações não deverão conter identificação (tais como nome, número USP) no arquivo 

eletrônico.  

1.2 A formatação deve respeitar o seguinte padrão: fonte Times New Roman, 12, com 

espaçamento 1,5 e margens de 2 cm. 

1.3 O arquivo deverá ser enviados em formato .doc. Arquivos salvos com qualquer outra extensão 

não serão avaliados. 

1.4 A dissertação deverá ser redigida dentro dos parâmetros de trabalhos científicos e todas as 

referências bibliográficas devem ser propriamente identificadas e listadas no final do texto. 

1.5 A dissertação não deve exceder duas laudas, descontadas as referências bibliográficas. 

 

2. CONTEÚDO 

2.1 A dissertação deve responder a seguinte pergunta: Como uma Clínica de Direitos Humanos 

pode contribuir na realização do acesso à justiça? 

2.2 O candidato deve dissertar sobre esta questão, fundamentando-se em ao menos dois textos 

abaixo indicados, e demais outros que considerar pertinentes: 

 FRANK, Jerome. Why not a clinical lawyer-school? University of Pennsylvania Law Review, n. 

81, 1933, pp. 907–923. 

 COURTIS, Christian. La educación clínica como prática transformadora, in: VILLAREAL, Marta; 

COURTIS, Christian (orgs.). Enseñanza clínica del derecho: uma alternativa a los métodos 

tradicionales de formación de abogados. Cidade do México: ITAM, pp. 9-24. 

 SANTOS, Boaventura de Sousa. Notas sobre a história jurídico-social de Pasárgada. In: Souto, 

Claudio e Falcão, Joaquim (Orgs.). Sociologia e Direito. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 

1980. 

 COMPARATO, Fábio Konder. O Direito e o avesso. Estudos Avançados, 2009, vol.23, n.67, pp. 

6-22. 
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2.3 É imprescindível que o candidato demonstre, em sua redação: 

2.3.1 Domínio do tema proposto e articulação com as ideias apresentadas nos textos 

indicados;  

2.3.2 Críticas ou concordâncias fundamentadas às opiniões veiculadas em tais artigos; 

2.3.3 Conhecimento sobre Direitos Humanos e seu contexto atual de violações, bem como 

iniciativas (jurídicas ou não) para sua promoção e garantia. 

 

3. AVALIAÇÃO 

3.1 A avaliação será baseada na capacidade de articulação dos argumentos presentes no texto, 

bem como no cumprimento dos requisitos acima elencados. 

3.2  Os candidatos que não demonstrarem leitura e domínio da bibliografia obrigatória serão 

reprovados. 

3.3 Os textos acima indicados estarão na pasta “Processo Seletivo – Clínica de Direitos Humanos 

Luiz Gama” no CTC e no Xerox do XI a partir de 15.03.2013. Eles também estão disponíveis 

eletronicamente, e podem ser requeridos através do endereço eletrônico 

cdh.luiz.gama@gmail.com.  

mailto:cdh.luiz.gama@gmail.com

