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AULA MAGNA COM O PROF. DR. GIOVANNI BONATO
estrangeiro”, a aula magna será uma
Na mesma data e espaço em que será
oportunidade única para que o corpo
ministrada aula inaugural (17 de

BEM VINDOS!

agosto de 2016) a FUMEC
orgulhosamente receberá o renomado

docente e discente do programa do

A Universidade FUMEC, por

Mestrado em Direito da instituição

meio do seu Núcleo de Pesquisa,

Prof. Dr. Giovanni Bonato, doutor
em Direito Processual Civil pela

reflitam e debatam sobre as mudanças

dá boas-vindas aos agora

na dinâmica processual contem-

mestrandos, aprovados no 11º

Universidade de Roma, La Sapienza,

porânea.

processo seletivo do Programa de

e professor de Direito Comparado na

O evento acontecerá na sala 309 da

Mestrado em Direito!

FHC a partir das
Foto: Internet

Universidade Paris Ouest Nanterre la
defése.
Versando sobre o tema “O novo
diploma processual vigente sob

Contamos com a participação e

19h30 min.

colaboração de todos na contínua

Será emitido

construção acadêmica e

certificado.

institucional.

aperspectiva de um pesquisador

O Núcleo de Pesquisa está de
braços abertos a todos os

AULA INAUGURAL

mestrandos.

também estarão convidados os alunos
que já integram o programa.
Na ocasião, Luiza Machado Farhat
A aula inaugural é realizada
periodicamente, e consiste na

Benedito e Ms. Gustavo Matos de
Figueirôa Fernandes, respectiva-

oportunidade que os alunos

mente, representante discente e

recentemente admitidos no programa

supervisor do Núcleo de Pesquisa do

de mestrado em Direito da

Mestrado em Direito, também

Universidade FUMEC tem para

realizarão apresentações de modo a

conhecer a instituição, seus

trazer informações relevantes,

colaboradores, assim como o

atualizando alunos e professores das

regulamento referente ao curso.

atividades do Mestrado em Direito.

Na data de 17 de agosto de 2016 (de

Prestigie e compareça, sua parti-

18:30h às 19:30h – sala 309 FCH) a
Profª. Coordª. Drª Maria Tereza

cipação é importante para integração

Fonseca Dias apresentará o curso
num ambiente de boas-vindas, onde

experiências!

de todos e contribui para troca de

FALA PROFESSOR...
Com o objetivo principal de
fomentar a interlocução dos
mestrandos com os alunos da
graduação, em especial para
confecção de pôsteres, o Prof. Dr.
Sérgio Henriques Zandona
Freitas disponibiliza-se a
supervisionar o intercâmbio entre
alunos da graduação, para que
encaminham textos científicos
aos mestrandos para revisão e
demais contribuições, a fim de
produzirem, em coautoria,
trabalhos a serem endereçados ao
XXV Congresso do CONPEDI,

MELHORE SEU TEXTO!
CONECTIVOS DE TEMPO:

quando, logo que, assim que,
toda vez que, enquanto,
sempre que...

Será realizado no dia 28

evento que será realizado de 7 a

de Outubro de 2016,

10 de dezembro, na cidade de

na Escola de Direito da Uni. Minho,
colóquio aberto ao público:

Curitiba-PR, no Centro

http://officialblogofunio.com/

UNICURITIBA.

http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/
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No período entre 08 a 10 de Instituciones y desarrolloenla hora
s e t e m b ro d o a n o c o r r e n t e actual de América Latina, propõe maior
a c o n t e c e r á o V E n c o n t ro reflexão sobre os desafios da América
Internacional do CONPEDI – Latina.

Atual supervisor do
Núcleo de Pesquisa
do Mestrado em
Direito da Univerde FUMEC, Gustavo Matos de Fi-

Conselho Nacional de Pesquisa e O Encontro contará com a participação
Pós-Graduação em Direito. A massiva de alunos e professores do Curso

gueirôa Fernandes realizou e con-

Universidad de la República de Mestrado em Direito da Universidade
U r u g u a y - U n i v e r s i d a d e d a FUMEC, autores e coautores de excelenRepública do Uruguai, por meio de tes e reconhecidas pesquisas.

A dissertação produzida sob a ori-

sua Faculdade de Direito, receberá

“Parcerias Público Privadas, no

a primeira ação internacional do Acesse e conheça os trabalhos:
www.fumec.br/index.php/download_fl
CONPEDI naAmérica Latina.

âmbito do Poder Judiciário” ultra-

O evento cujo tema central é:

e/view/7847/6553/

Foto: G. Figuerôa

DE MINAS PARA O MUNDO

cluiu seu mestrado na instituição.
entação da prof. Drª Maria Tereza
Fonseca Dias, cujo assunto é:

passou as fronteiras de Minas e
despertou interesse de meios de
comunicação associados ao

FUMEC VAI À MOSTRA INOVA MINAS

mundo jurídico.
Conheça o trabalho no programa
Academia, da TV Justiça, em Bra-

Foto: Desconhecido

sília. Confira:
A Mostra Inova Minas é um evento em que são

https://www.youtube.com/watch?v=QaJB-

apresentados resultados de projetos de pesquisa

lSbyeY

aplicáveis na solução de problemas afetos ao
nosso dia-a- dia. A Universidade FUMEC, com o

EXPEDIENTE

reconhecido um de seus projetos de pesquisa,

Apoio: Secretaria do PPGD.

coordenado pelo Prof. Dr. Frederico de Andrade

Arte, diagramação e layout:

Gabrich, cujo título é: Design instrucional e

Renato Horta.
Coordenadora do PPGD: Maria

inovação das metodologias de ensino jurídico.
Trata-se do único projeto de Direito classificado

Foto: Frederico Gabrich

dentre os 40 melhores de Minas Gerais, dentre

Foto: Frederico Gabrich

Foto: Frederico Gabrich

Foto: Frederico Gabrich

apoio da FAPEMIG, teve selecionado e

todas as áreas do conhecimento. O evento
ocorreu entre os dias 05 a 07 de agosto, na Praça

Tereza F. Dias.
Coordenador do Núcleo:
Gustavo M. Figueirôa Fernandes.
Diretor da FCH: Antônio M.

público e dos pesquisadores componentes do

Nohmi.
Editor: Tamer F. Filho.

projeto (graduandos e mestrandos): Ailana S. M.
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da Liberdade, e contou com a presença do
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Benedito, Maria F. de S. Sales e Tamer F. Filho.

