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EDITAL 01-2012  

 

O Grupo de Estudos em Direito e Sexualidade da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (GEDS), grupo de extensão do Departamento de Filosofia 

do Direito, seleciona 15 (quinze) novos membros para participar das suas atividades 

entre os meses de março e junho de 2012. Salienta-se que, dentre aquelas, 10 vagas 

destinam-se a alunos da graduação, de segundo a quinto ano, e 5 a calouros e demais 

interessados. 

 

1. SOBRE O GRUPO  

 

1.1 O Grupo de Estudos em Direito e Sexualidade objetiva trabalhar, nos âmbitos da 

pesquisa e da extensão, as interrelações entre direito e sexualidade, atuando 

academicamente e junto à sociedade civil 

 

1.2 O grupo de estudos recebe orientação acadêmica do Professor Associado José 

Reinaldo de Lima Lopes, do Departamento de Filosofia do Direito e é atualmente 

coordenado pelo graduado Sergio Suiama, bem como pelos acadêmicos da graduação 

Thales Coimbra, Arthur Prado, Marcelo Taborda, Ricardo Borghi e Ana Côrtes. 

 

1.3 Em 2012, o GEDS deverá elaborar e enviar ao Supremo Tribunal Federal um 

amicus curiae para a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº. 4275. Nesse 

sentido, o grupo realizará leitura e discussão de textos acadêmicos, reuniões para 

coordenar a redação do documento e entrevistas com representantes de movimentos 

sociais. 

 

2. O PROCESSO SELETIVO  

 

2.1. Os alunos interessados deverão entregar a ficha de inscrição preenchida na 

Secretaria de Cultura e Extensão (1º andar do prédio anexo) ou por email 

(stcomis@usp.br), durante o período de matrícula (entre os dias 05 e 16 de 

março). 

 

mailto:stcomis@usp.br
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2.2. Além disso, haverá processo seletivo composto por uma etapa escrita e outra oral, 

englobando: 

 

2.2.1 Análise de carta de motivação com, no máximo, 1.500 

caracteres. 

2.2.2 Desempenho em entrevista, momento em que será avaliada a 

motivação do candidato para ingressar no Grupo, sua concepção sobre 

sexualidade, e sua relação com o Direito e a Política. 

 

2.3. Para participar do processo seletivo é necessário inscrever-se entre os dias 05 e 

11 de março enviando um e-mail para geds.fdusp@gmail.com com seu currículo, 

sua carta de motivação e por assunto “inscrição”; 

 

2.4. As entrevistas serão realizadas entre os dias 12 e 15 de março, em horário a ser 

divulgado pela coordenação. 

 

3. REQUISITOS PARA A SELEÇÃO:  

 

3.1 Ter disponibilidade para dedicar pelo menos 4 horas semanais às atividades do 

grupo.  

 

3.2 Ter disponibilidade para reuniões presenciais, especialmente no período da tarde 

das sextas-feiras, das 12h30 às 13h45.  

 

3.4 Demonstrar interesse pela atuação, pesquisa e aprendizado em direito e 

sexualidade.  

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DO GEDS 

 

4.1 Comparecer a, no mínimo, 70% (setenta por cento) das atividades presenciais 

desenvolvidos pelo grupo.  
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4.2 Realizar todas as tarefas propostas dentro dos prazos solicitados, o que inclui, 

tendo por base 100 como a nota máxima, a) participação nas reuniões do grupo (30) ; 

b) elaboração dos memoriais (30); c) participação nas reuniões com o movimento 

social (20); d) pesquisas jurisprudenciais, doutrinárias e legislativas (20). 

 

4.3 Estar atento a emails e outras formas de comunicação à distância.  

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

5.1 Quaisquer lacunas deste Edital serão avaliadas pela Coordenação do GEDS.  

 

5.2 A coordenação do Grupo de Estudos 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 

geds.fdusp@gmail.com. 

 


