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Processo seletivo para o Grupo de Estudos de Direito Natural (GEDN)

1. APRESENTAÇÃO

O Grupo de Estudos de Direito Natural (GEDN) é uma atividade de cultura e extensão da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP), coordenada pelo professor
Oreste Nestor de Souza Laspro, que tem por objetivo promover o estudo dos fundamentos
filosóficos do direito à luz do jusnaturalismo clássico tomista.

A proposta do GEDN é promover debates entre os participantes, orientados por uma
bibliografia previamente designada, além de palestras com convidados especialistas.

As reuniões são quinzenais, com duração de 2h (duas horas), aos sábados, das 9h  às 11h.

Os alunos da Faculdade de Direito da USP que participarem de modo ativo dos debates do
grupo e tiverem, no mínimo, de 70% de presença nos encontros, poderão receber 1 (um)
crédito-trabalho por semestre, no limite de dois semestres.

2. PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA O 1º SEMESTRE DE 2023

Neste semestre, o enfoque será a abordagem introdutória a respeito dos fundamentos
filosóficos do direito positivo, segundo a tradição do jusnaturalismo clássico tomista, visando
ambientar os participantes com os principais conceitos e teses pertinentes a essa tradição.

As reuniões consistirão em debates sobre a obra “ABC do Direito Natural”, do Des. Ricardo Dip,
acrescida de textos complementares.

No primeiro semestre de 2023, serão realizados 7 (sete) encontros, sempre das 9h às 11h, nas
seguintes datas:



18/03/2023 Aula aberta com o Des. Ricardo Dip*

01/04/2023 Estudo dos textos-base I

15/04/2023 Estudo dos textos-base II

06/05/2023 Estudo dos textos-base III

20/05/2023 Estudo dos textos-base IV

03/06/2023 Estudo dos textos-base V

17/06/2023 Estudo dos textos-base VI

* A aula inaugural é aberta, para a qual estão convidados todos os interessados, independente
de aprovação no processo seletivo. Será ministrada no auditório Rubino de Oliveira (1º andar).

3. PROCESSO SELETIVO

A seleção se dará em uma única etapa, consistindo na análise de carta de motivação
apresentada pelo candidato no ato da inscrição, de formato inteiramente livre, a ser enviada
para o endereço eletrônico gedn.fdusp@gmail.com, entre 11/03/2023 e 26/03/2023.

A data-limite para o retorno individualizado aos candidatos será o dia 29/03/2023.

4. VAGAS DISPONÍVEIS

Serão selecionados até 20 (vinte) participantes para compor o grupo no 1º semestre de 2023.

As vagas são preferencialmente destinadas aos estudantes de direito da Universidade de São
Paulo (USP); porém, o público externo também poderá inscrever-se, estando igualmente
submetido ao processo seletivo.

A organização se reserva o direito de selecionar menos candidatos do que vagas disponíveis.

5. CONTATO

Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail gedn.fdusp@gmail.com.
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