
 
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 2019 

 

1. Objetivo e descrição das atividades 

A atividade objetiva permitir que alunos de graduação participem da organização e 

do desenvolvimento da Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro 

(“RDM”), a qual, desde 1951, tem enorme importância no desenvolvimento do direito 

comercial brasileiro, contendo artigos, crônicas, comentários jurisprudenciais e notas 

bibliográficas, de autores nacionais e estrangeiros. Atualmente, RDM é uma publicação do 

Instituto Tullio Ascarelli, fundação privada cujo objetivo é apoiar as atividades do 

Departamento de Direito Comercial (“DCO”) da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo (“FDUSP”). 

 

Em 2019, as atividades a serem exercidas pelos alunos, que serão divididos em 

grupos de trabalho, envolverão: (i) comparecimento às reuniões periódicas durante todo o 

período da atividade de extensão; (ii) análise prévia dos artigos submetidos para publicação na 

RDM, para posterior envio a pareceristas indicados; (iii) organização e manutenção do arquivo 

da RDM; (iv) manutenção do site e das redes sociais da RDM; (v) organização de eventos na 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para a valorização da história da RDM, a 

discussão dos artigos publicados e o desenvolvimento do Direito Comercial; (vi) preparação e 

difusão de chamadas de artigos e demais documentos de divulgação das atividades da RDM; 

(vii) preparação de toda documentação necessária relacionada ao cumprimento de requisitos da 

CAPES para a classificação no Qualis Periódicos; e (viii) manutenção de contato com os 

pareceristas, o conselho editorial e os autores de artigos. 

 

2. Público Alvo 

Alunos matriculados no 2º, 3º, 4º e 5º anos da graduação da FDUSP. 

 

3. Vagas e Processo Seletivo 

Serão oferecidas 10 (dez) vagas, as quais serão preenchidas por meio de processo 

seletivo composto por análise de currículo, histórico escolar e eventual entrevista. 

 

4. Carga Horária 

A carga horária será de 4 (quatro) horas semanais (créditos a serem determinados 

pela Comissão de Graduação segundo a Resolução CoG e CoCEx n. 4738/2000). 



 
 

 

 

5. Horário das reuniões 

As reuniões serão às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, no DCO. 

 

6. Duração 

2 (dois) semestres, consistindo no 1º e no 2º semestres de 2019. 

 

7. Avaliação 

Para a avaliação, será levada em conta a dedicação dos alunos às atividades 

propostas, com base nos seguintes critérios: (i) 70% de frequência mínima nas reuniões 

periódicas; (ii) comparecimento às reuniões periódicas durante todo o período da atividade de 

extensão; (iii) organização e manutenção do arquivo da RDM; (iv) manutenção do site da RDM; 

(v) organização de eventos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para a 

valorização da história da RDM, a discussão dos artigos publicados e o desenvolvimento do 

Direito Comercial; (vi) preparação e difusão de chamadas de artigos e demais documentos de 

divulgação das atividades da RDM; (vii) análise prévia dos artigos submetidos para publicação 

na RDM, para posterior envio a pareceristas indicados; (viii) preparação de toda documentação 

necessária relacionada ao cumprimento de requisitos da CAPES para a classificação no Qualis 

Periódicos; (ix) manutenção de contato com os pareceristas, com o conselho editorial eleito e 

com os autores de artigos submetidos; e (x) relatório do aluno com descrição crítica da atividade 

e do conhecimento que considera ter adquiro. 

 

O cumprimento das atividades propostas será avaliado individualmente em notas 

de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 5 (cinco) a nota mínima necessária para a obtenção dos créditos. 

 

8. Inscrições 

As inscrições devem ser realizadas até 7 de março de 2019, sendo necessário o 

preenchimento da ficha de inscrição. Dúvidas poderão ser encaminhadas para rdm@usp.br. 

 

9. Professores Responsáveis  

Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa (Professor Doutor do DCO) 

Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer (Professor Doutor do DCO) 

Rodrigo Octávio Broglia Mendes (Professor Doutor do DCO) 

 

https://form.jotformz.com/90576508255665


 
 

 

10. Assistentes de Ensino Responsáveis 

João Paulo Braune Guerra 

Rodrigo Fialho Borges 


