
Revista de Estudos Empíricos em Direito 

Chamada de artigos para o número especial 

“Direito, Economia e Políticas Públicas” 

 

A Revista de Estudos Empíricos em Direi-

to, permanentemente aberta para a submissão de 

artigos científicos e resenhas críticas, abre chamada 

extraordinária de artigos para um número especial, 

dedicado ao tema “Direito, Economia e Políticas 

Públicas”. Esse número, organizado pelos editores 

convidados Prof. Diogo R. Coutinho (USP) e Prof. 

Marcus Faro de Castro (UNB), será publicado em 31 

de julho de 2016. O prazo para envio dos artigos, 

para posterior avaliação, é 1° de março de 2016. 

Maiores Informações: http://reedpesquisa.org/

chamada-de-artigos-para-o-numero-especial-direito

-economia-e-politicas-publicas/ 

 

 
 
 
 

OUTROS EDITAIS ABERTOS PARA PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICOS 
 
Brazilian Journal of International Law 
http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/rdi/announcement/view/2 
Qualis A1. Submissão até 31/10/2015. 
 
Periódico Alethes 
http://periodicoalethes.com.br/  
Qualis B1. Submissão até 01/11/2015. 
 
RT/ Thomson Reuters | Revista de Direito Civil Contemporâneo (RDCC)   
http://www.conpedi.org.br/userfiles/RDCC.pdf 
Qualis B5. Submissão até 15/11/2015. 
 
Revista Brasileira de Ciência Política 
http://www.anpocs.org/portal/index.php?
option=com_content&view=article&id=384&Itemid=351 
Qualis A2. Submissão até 31/01/2016. 

REGULAMENTO  

MESTRADO DIREITO 

FUMEC 
 
“Art. 12. Compete ao Coordenador do 

Programa: I - convocar as reuniões do 

Colegiado do Programa, presidindo-as; 

II - coordenar o funcionamento do 

Programa de acordo com as delibera-

ções do Colegiado do Programa, enca-

minhando aos órgãos competentes as 

propostas que dependerem de aprova-

ção; III - remeter à Câmara de Pós-

graduação stricto sensu todos os rela-

tórios e informações sobre as ativida-

des do Programa, de acordo com as 

instruções daquele órgão; IV - enviar à 

Secretaria deste Programa, com a 

devida antecedência, o calendário das 

principais atividades acadêmicas de 

cada ano e demais informações solici-

tadas; V - organizar o processo de 

reconhecimento ou de renovação do 

Programa, nos prazos e condições 

estabelecidos pela coordenação de 

aperfeiçoamento de pessoa de nível 

superior (CAPES), remetendo-a a 

Câmara de Pós-Graduação stricto 

sensu que decidirá sua tramitação 

subsequente; VI - 

providenciar a elei-

ção dos docentes 

membros do Colegia-

do do Programa, até 

30 (trinta) dias antes 

do término de seus 

respectivos manda-

tos.  

EXPEDIENTE 
  
Prezados Mestrandos, este 

Boletim informativo tem o 

objetivo de melhorar a comu-

nicação entre todos os envol-

vidos no programa do Mestra-

do em Direito da Universida-

de FUMEC. Trata-se de espa-

ço destinado os discentes e 

docentes com a possibilidade 

de divulgação de editais de 

seleção de bolsas de pesquisa, 

atualidades acadêmicas, edi-

tais abertos para publicação de 

artigos em periódicos com 

qualificação CAPES (qualis), 

informações da secretaria e 

coordenação do curso do mes-

trado, dentre outras que pos-

sam melhorar as condições de 

trabalho e pesquisa na institui-

ção.  

Ed: Wagner C. Miranda e  

Samantha Caroline Moreira  
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XXIV Encontro Anual do CONPEDI (11 a 13/11/2015) - Direito e política: da vulnerabili-
dade à sustentabilidade (UFMG, FUMEC, DOM HELDER) 
A coordenação do Mestrado em Direito da Universidade FUMEC parabeniza os autores dos 
21 artigos de professores e 32 artigos dos mestrandos aprovados nos 63 grupos de trabalho 
do evento. Trata-se do melhor resultado referente a participação da FUMEC no CONPEDI. A 
programação dos grupos de trabalho já está disponível no site <conpedi.org.br>.  Não deixem 
de participar do Painel que será realizado a partir das 18 horas do dia 13/11, no Auditório 
Phoenix, na Fumec, denominado "Fórum de Coordenadores dos Programas de Mestra-
dos e Doutorados" que contará com a presença, entre outras autoridades da pesquisa, da 
Profa. Dra. Cláudia Roesler – Coordenadora da Área do Direito da CAPES; Profa. Dra. Gi-
selle Cittadino – Representante do Direito no CNPq; Prof. Dr. Evaldo Ferreira Vilela – FAPE-
MIG. Este painel discutirá os rumos da pós-graduação no Brasil e sua avaliação. 

DIÁLOGO  

PÚBLICO PRIVADO  

http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/rdi/announcement/view/2
http://periodicoalethes.com.br/
http://www.conpedi.org.br/userfiles/RDCC.pdf
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=384&Itemid=351
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=384&Itemid=351
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