Tendo em vista o desenvolvimento da área de pesquisa dos Cursos de Graduação do IBMEC- MG, estarão abertas as
inscrições para participação de no máximo 12 (doze) alunos no seguinte grupo de estudos e pesquisas:

Liberalismo

&

Democracia

conduzido pelos prof. Adriano Gianturco e Lucas Azambuja
O objetivo do grupo é estudar, aprofundar e analisar temas como Monopólio, Relações Internacionais, Direitos naturais,
Urbanismo, Estado, Propriedade Intelectual, Constituição, Cooperação, Cultura, Energia, Crise, Socialismo, Regulação,
Direitos, Corrupção, Inovação nas suas dimensões filosófica, política e econômica. Autores a serem estudados incluem John
Locke, Adam Smith, Frédéric Bastiat, Herbert Spencer, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Ayn Rand, Murray Rothbard e
Milton Friedman.
As atividades dos alunos envolverão: leitura, debates, pesquisa, elaboração de palestra e redação orientada de artigos.
Ocorrerão encontros regulares, uma segunda-feira cada quinze dias, nos quais serão feitos debates, e divididas atividades
de leitura e elaboração de textos.
Poderão participar os alunos que atendam as seguintes exigências:
a) Estar regularmente matriculado nos Cursos de Graduação do Ibmec-MG;
b) Para alunos de Economia/Administração, ter sido aprovado na disciplina Ciências Políticas e Sociais (ou
equivalente);
c) Para alunos de Relações Internacionais, ter sido aprovado na disciplina Ciência Política 1 (ou equivalente);
d) Para alunos de Direito, ter sido aprovado na disciplina Ciência Política e Estado Moderno (ou equivalente);
e) Ter disponibilidade para a realização das atividades quinzenais nas terças-feiras;
f) Familiaridade com a língua inglesa
Para a inscrição, os alunos deverão enviar um email para adriano.gianturco@gmail.com até o dia 22/08 com o título “Grupo
de Estudos”. O email deve conter: 1) nome completo do aluno, 2) curso e período em que o aluno está matriculado, e 3) um
parágrafo explicando de que maneira o grupo de estudos adicionará valor para você e você para o grupo.
A seleção será quinta-feira 23/08 às 12,30.
No caso de alunos de Relações Internacionais e Direito a atividade poderá ser aproveitada como horas de atividades
complementares. A atividade de pesquisa não será remunerada. O período de duração é de um semestre, podendo haver
renovação, de acordo com o andamento dos projetos.
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