
 

 

 
 
 
 

OUTROS EDITAIS ABERTOS PARA PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICOS 
 
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. 
 
Revista da Faculdade de Direito de Uberlândia  
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistafadir/about/submissions#onlineSubmissions  
Qualis B4. Submissão até 09/11/2015 
 
Revista Pensamento Jurídico - FADISP 
http://www.fadisp.com.br/publicacoes/noticias/edital-chamada-permanente-de-artigos-
para-revista-pensamento-juridico 

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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ÚLTIMOS DIAS PARA INSCRIÇÕES!!! 
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SOBRE O CONGRESSO 

Nos dias 05 e 06 de Novembro de 2015, a Comissão de Direito Tributário da OAB Minas Gerais vai realizar o Congresso Internacional de 

Direito Tributário. O Congresso terá como tema “Reforma Tributária”. Importantes nomes do Direito Tributário estarão reunidos nesse 

grande evento jurídico para debater e propor soluções para o Sistema Tributário Brasileiro, dada, especialmente, a conjuntura sócio-

econômica vivida pelo País. 

"A oportunidade é única para estudantes de graduação e profissionais que queiram aprofundar seus conhecimentos na área e contribuir para 

o enriquecimento do debate. Contamos com a sua presença!" - João Paulo Fanucchi de Almeida Melo - Presidente da Comissão de Direito 

Tributário da OAB/MG. 

RESULTADO DAS ELEIÇÕES   

REPRESENTANTE DISCENTE - FUMEC 

Após encerramento do período de votação (28/10) 

à eleição para Representante Discente, informamos 

que a candidata eleita foi a mestranda -

  

 A apuração foi realizada na coordenação do Curso 

com a presença da Profª. Maria Tereza Fonseca 

Dias, da discente e da secretária do curso dentro 

dos trâmites do Edital divulgado. 
 

Parabenizamos a nova Representante Discente!! 

LUIZA MACHADO FARHAT BENEDITO 

CONVITE 
LANÇAMENTO DO LIVRO  

 

"Mecanismos de Solução de 

Controvérsias Trabalhistas 

nas Dimensões Nacional e 

Internacional" 

 
O evento será realizado na Livraria 

LEITURA do Pátio Savassi,  em 

Belo Horizonte, no dia 5/11/2015 

(quinta-feira), de 18H00 às 21H00,  

este livro contou com a participa-

ção, em dois capítulos, da Prof(a) 

Dra. Lutiana Nacur Lorentz. 
  

 

Dear Colleagues, 

We are pleased to announce the publication of the first peer-review issue of UNIO –EU Law Journal  and invite you to access it 

at www.unio.cedu.direito.uminho.pt . This journal was developed within the Jean Monnet Chair held by Professor Alessandra Silveira 

(director of UNIO) and it is the result of a compromise made to the European Commission (Education, Audovisual and Cultural Executive 

Agency) which entailed the creation of an open-access, blind peer-review, bilingual online journal. 

As you may know, the texts from the inaugural issue of UNIO (number 0, non-reviewed) were published both in English and Portuguese 

and are available under the “archive”/”arquivo” tab. They represent some of the oral presentations made at the Colloquium “The role of 

the Courts in the construction of a Union of Law”, carried out on 28 May 2013 within the commemorations of the XX anniversary of the 

Law School of University of Minho, and that paid tribute to the former European Court of Justice Judge Cunha Rodrigues. 

The issue that we are now presenting followed the blind peer-review requirements and entails an effort to make the design and formatting 

features more reader-friendly. Additionally, we decided to create a section for non-reviewed articles by senior researchers resulting from 

CEDU’s (Centre of Studies in European Union Law) activities. As you will see, this issue gathers articles of authors from very different 

origins and backgrounds on diverse material subjects of EU law – in addition to the philosophical contributions. 

"CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICO INTERNACIONAL    

(UNIVERSIDADE DO MINHO) 

http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/

