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PÚBLICO PRIVADO
BOLETIM INFORMATIVO DO MESTRADO EM DIREITO
EXPEDIENTE
Prezados Mestrandos, este
Boletim informativo tem o
objetivo de melhorar a comunicação entre todos os envolvidos no programa do Mestrado em Direito da Universidade
FUMEC. Será um espaço destinado a todos os discentes e
docentes com a possibilidade
de divulgação de editais de
seleção de bolsas de pesquisa,
atualidades acadêmicas, editais em aberto para publicação
de artigos em periódicos com
qualificação CAPES (qualis),
informações da secretaria e
coordenação do curso do mestrado, dentre outras que possam melhorar as condições de
trabalho e pesquisa.
Ed: Wagner C. Miranda e
Samantha Caroline Moreira

APRESENTAÇÃO MESTRADO DIREITO - FUMEC
Área de Concentração
Instituições Sociais, Direito e Democracia
Linhas de Pesquisa
Autonomia Privada, regulação e estratégia
Esfera pública, legitimidade e controle
Objetivos
O curso tem área de concentração em Instituições Sociais, Direito e Democracia, objetivando
não só a formação de Mestres, mas também operadores e pensadores jurídicos com qualificação condizente com a exegese científica de princípios, institutos, dogmas e inovações da ciência do Direito. São considerados, especialmente, os seus impactos nas relações sociais,
visando, neste sentido, de forma diferenciada, o enfrentamento das transformações exigidas
na regulação da sociedade multifacetada atual.
Dinâmica do Curso
Para concluir o curso de Mestrado, o aluno deverá, no prazo de 2 anos, cumprir 30 créditos,
sendo o total de 14 créditos em disciplinas obrigatórias, 12 em disciplinas optativas e o restante correspondente à defesa de dissertação, cuja elaboração e defesa se dará por orientação
de professor integrante do corpo docente do Programa, sendo considerado aprovado o aluno
que obtiver na defesa pelo menos 70 pontos dos três professores integrantes da banca examinadora.

CORPO DOCENTE
Alexandre Bueno Cateb
CV: http://lattes.cnpq.br/5175449568016333
--------------------------------------------------------André Cordeiro Leal
CV: http://lattes.cnpq.br/1363185903269723
---------------------------------------------------------Antônio Carlos Diniz Murta
CV: http://lattes.cnpq.br/5206258464220367
--------------------------------------------------------Carlos Victor Muzzi Filho
CV: http://lattes.cnpq.br/8301401234076151
--------------------------------------------------------César Augusto de Castro Fiuza
CV: http://lattes.cnpq.br/2301186695155987
--------------------------------------------------------Daniel Rivorêdo Vilas Boas
CV: http://lattes.cnpq.br/6937644166100036
--------------------------------------------------------Eduardo Martins de Lima
CV: http://lattes.cnpq.br/4027280836691152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frederico de Andrade Gabrich
CV: http://lattes.cnpq.br/9297224411224412
--------------------------------------------------------Helena Colodetti Gonçalves Silveira
CV: http://lattes.cnpq.br/2004427665260974
------------------------------------------------------Luís Carlos Balbino Gambogi
CV: http://lattes.cnpq.br/4632674853300092
-------------------------------------------------------Lutiana Nacur Lorentz
CV: http://lattes.cnpq.br/1516587726318143
--------------------------------------------------------Maria Tereza Fonseca Dias
CV: http://lattes.cnpq.br/8213163806340232
------------------------------------------------------Rafhael Frattari Bonito
CV: http://lattes.cnpq.br/0597499952236901
------------------------------------------------------Sérgio Henriques Zandona Freitas
CV: http://lattes.cnpq.br/2720114652322968
--------------------------------------------------------Sérgio Mendes Botrel Coutinho
http://lattes.cnpq.br/3087818187808193
------------------------------------------------

É importante que
todos os discente e
docentes do Mestrado em Direito
FUMEC,
mantenham o curriculum
lattes devidamente
atualizado!!! http://
lattes.cnpq.br/
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QUALIS PERIÓDICOS
Qualis é o conjunto
de procedimentos
utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da
produção intelectual
dos programas de
pós-graduação. Tal
processo foi concebido para atender as
necessidades específicas do sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas
por meio do aplicativo Coleta de Dados. Como resultado, disponibiliza uma lista com a
classificação dos veículos utilizados pelos
programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. A estratificação da qualidade dessa produção é realizada de forma
indireta. Dessa forma, o Qualis afere a quali-

dade dos artigos e de outros tipos
de produção, a partir da análise
da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos
científicos. A classificação de
periódicos é realizada pelas áreas
de avaliação e passa por processo
anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos
indicativos da qualidade - A1, o
mais elevado; A2; B1; B2; B3;
B4; B5; C - com peso zero, ou
seja, o periódico C não pontua.
Note-se que o mesmo periódico,
ao ser classificado em duas ou
mais áreas distintas, pode receber
diferentes avaliações. Isto não
constitui inconsistência, mas expressa o valor atribuído, em cada
área, à pertinência do conteúdo
veiculado. Por isso, não se pretende com esta classificação que

é específica para o processo
de avaliação de cada área,
definir qualidade de periódicos de forma absoluta. O aplicativo que permite a classificação e consulta ao Qualis das
áreas, bem como a divulgação
dos critérios utilizados para a
classificação de periódicos é o
WebQualis.
http://
www.capes.gov.br/avaliacao/
instrumentos-de-apoio/
classificacao-da-producaointelectual áreas, bem como a
divulgação dos critérios utilizados para a classificação de
periódicos é o WebQualis.
http://www.capes.gov.br/
avaliacao/instrumentos-deapoio/classificacao-daproducao-intelectual

REVISTA MERITUM/ FUMEC
A Revista Meritum foi criada em 2006 com o intuito de atender aos
cursos de graduação e pós-graduação em Direito. A publicação tem
como principal objetivo propiciar o debate acadêmico nos âmbitos nacional e internacional, abrindo espaço para a produção científica de
todas as áreas do Direito. Para tanto, a revista é distribuída, por meio de
acordos de permuta, a centenas de instituições de todo o mundo.
Atualmente a Revista Meritum está no extrato B3, na avaliação do QualisCapes, mas encontra-se em processo de aprimoramento para melhorar sua
avaliação.

INSTITUCIONAL FUMEC
REITOR: Prof. Eduardo Martins de Lima

Coord. do Curso de Direito:

VICE-REITORA: Profa. Guadalupe Machado Dias

Profa. Silvana Lourenço Lobo ·

PRÓ-REITORA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: Prof. Cid Gonçalves Filho

Coordenadora do Programa de Mestrado na
área de concentração Instituições Sociais, Direito e Democracia:

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E DA SAÚDE - FCH

Profa.. Maria Tereza Fonseca Dias

Diretor Geral: Prof. Antônio Marcos Nohmi
Diretor de Ensino: Prof. João Batista de M. Filho
Diretor Adm. financeiro:
Prof. Fernando de Melo Nogueira
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EVENTOS

VAMOS PARTICIPAR DO CONPEDI ??
O Conselho Nacional de Pesquisa e
Pós graduação em Direito é uma
associação de Personalidade jurídica de direito privado e sem fins
lucrativos, fundamentalmente voltada para apoiar os Estudos jurídicos
e o desenvolvimento da pósgraduação em Direito. O CONPEDI
tem como objetivo incentivar os
estudos jurídicos de pós-graduação
nas diferentes instituições brasileiras de ensino universitário; colaborar na definição de políticas jurídicas para a formação de pessoal docente da área jurídica, opinando,
junto às autoridades educacionais,
sobre os assuntos de interesse da
pesquisa e da pós-graduação em
Direito; defender e promover a qualificação do ensino jurídico, bem
como sua função institucional e seu
papel social. Desde sua criação, em
17 de outubro de 1989, o CONPEDI organiza e promove encontros e
congressos semestrais sobre ensino
e pesquisa jurídica. A partir do
Congresso realizado em Florianópolis em 2004, o CONPEDI passou
a publicar os artigos apresentados
pelos professores/ pesquisadores e

discentes da pós-graduação de todo
o país. Além dos Congressos Nacionais também realiza Encontros Nacionais para fortalecer e incentivar a
discussão de tema sobre pósgraduação em direito.
O próximo evento será realizado nos
dias: · 11 a 14 de novembro de 2015
UFMG/FUMEC/Dom Helder .
Inscrições para apresentação de artigos até o dia 17/08.
Na FUMEC o evento ocorrerá no
dia 13/11/2015. NÃO PERCAM!!!
Venham colaborar na organização
do evento!

