CURSO DE DIREITO

GRUPO DE PESQUISA DIREITOS
FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

Os encontros, abertos a todos os alunos,
professores e à comunidade, serão realizados às
quartas-feiras, na Sala 107, 1º andar, Unidade III
do campus Guará.

Líder do Grupo: Prof. Adriano Portella de Amorim

ENCONTROS – 2º SEMESTRE DE 2018

ESCOPO DO GRUPO

No presente semestre a pesquisa será dedicada
ao estudo da teoria do Direito Constitucional,
com a finalidade de analisar escolhas
fundamentais por sociedades organizadas sob a
forma de Estado de Direito. Para tanto, foram
escolhidos textos de José Alfredo de Oliveira
Baracho, Karl Loewenstein e Jorge Reis Novais.

O objetivo do grupo é pesquisar e analisar a
realidade dos direitos fundamentais, mediante
abordagem teórica nos planos nacional e
internacional, dando ênfase ao diagnóstico da
concretização desses direitos no Brasil, a partir
da observância das políticas públicas
correspondentes.
A justificativa dos estudos do grupo se
fundamenta na necessidade de analisar a
previsão legal com a concretização e a eficácia
de direitos, utilizando-se como metodologia a
análise teórica e legal em comparação com as
iniciativas e dados governamentais. O grupo
adota as seguintes linhas de pesquisa:
Constituição
e
Democracia:
Direitos
Fundamentais e Constituição; e Direito, Estado
e Globalização.
O grupo também se dedica a:
(i) incentivar e orientar alunos na formulação
de artigos científicos para submissão à Revista
Jurídica do Curso de Direito Virtù: Direito e
Humanismo;

PROGRAMAÇÃO:
1º) 19.09.18 (quarta-feira), às 22h00
Autor: Karl Loewenstein
Obra: A classificação
constituições

ontológica

das

2º) 31.10.18 (quarta-feira), às 22h00
Autor: José Alfredo de Oliveira Baracho
Obra: Teoria da Constituição
3º) 28.11.18 (quarta-feira), às 22h00
- Autor: Jorge Reis Novais
- Obra: Direitos fundamentais: trunfos contra a
maioria
4º) 05.12.18 (quarta-feira), às 20h00

(ii) contribuir para que alunos aperfeiçoem o
desenvolvimento de suas pesquisas no âmbito do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);
(iii) contribuir para que alunos possam
cumprir requisitos de Outras Atividades (OAt’s)
mediante participação no Grupo, desde que tal
previsão conste do planejamento das respectivas
disciplinas; e
(iv) incentivar e orientar alunos a concorrer a
processo seletivo de iniciação à pesquisa
científica.

Rodada de debates sobre as pesquisas
realizadas e preparação das metas para o 1º
semestre de 2019.
Cada presença nos encontros do grupo
corresponde a 03 h/a de atividades e podem ser
computadas para OAt, conforme aceitação dos
professores das variadas disciplinas.
Contato
com
o
líder
<adrianoportela@icesp.edu.br>.

do

grupo:

