BOLETIM INFORMATIVO DO MESTRADO EM DIREITO
INFRAESTRUTURA DIFERENCIADA!
A instituição conta com infraestrutura
diferenciada e de qualidade,
propiciando aos seus alunos todas as
condições para que desenvolvam suas
atividades de ensino, pesquisa e
extensão, de forma que sua
experiência acadêmica permita o
alcance de resultados cuja excelência
seja destaque.
Laboratórios, bibliotecas, auditórios,
salas de aula, pátios, lanchonetes e
demais estruturas, representam o
diferencial da Universidade, que
prestigia e valoriza seu espaço e
pessoas.
QUALIDADE DO CORPO DOCENTE RECONHECIDO PELA

FIQUE ATENTO

CAPES

Dentre as providências acadêmicas e
administrativas para defesa de dissertação, o mestrando deve ater-se ao
regulamento, que dispõe, dentre
outras, as seguintes: agendamento de
defesa indicando os membros inter-

Constituído por doutores de renome, o corpo
docente do Mestrado em Direito da FUMEC é um
dos destaques da instituição, cuja excelência é
reconhecida nos termos da Ficha de Avaliação do
Triênio 2010-2012 realizada pela CAPES.
Acesse: Ficha de Avaliação do Triênio 20102012/CAPES
Conheça os professores acessando:
http://ppg.fumec.br/direito/docentes/

nos e externos da banca examinadora; apresentação de comprovante de
pagamento da taxa de defesa; depósito na Secretaria do Curso, até 30 dias antes do prazo máximo para a conclusão do curso, 3 (três) vias impressas da dissertação de mestrado e uma
cópia em meio digital; apresentação
de cópia de uma publicação efetuada
durante o curso e; comprovação de
realização de, no mínimo, uma produção técnica realizada durante o
curso.
Acesse o site do Programa e conheça
mais.

BOLETIM INFORMATIVO DO MESTRADO EM DIREITO
A INSTITUIÇÃO E O PROGRAMA DE MESTRADO

QUAL RENDIMENTO VOCÊ
QUER OBETER?

O Mestrado em Direito da

entre elas, caracterizando essa

Universidade FUMEC foi aprovado

simbiose contemporânea.

O rendimento acadêmico mensura o

em 2009 pela CAPES, iniciando suas

O processo de aprimoramento do

desempenho do aluno, conforme

atividades em 2010, tendo recebido

curso em destaque tem se

sua primeira avaliação em 2013.

desenvolvido de forma bastante

O referido curso, cuja área de

rápida e eficiente. Os esforços são no

concentração intitula-se: Instituições

sentido de seguir as orientações da

Sociais, Direito e Democracia, possui

CAPES, melhorando a qualidade do

duas linhas de pesquisa bem

curso e das pesquisas em

definidas: Direito Privado

desenvolvimento, buscando sua

(Autonomia Privada, regulação e

internacionalização, assim como uma

estratégia) e Direito Público (Esfera

melhoria da qualidade do ensino

Pública, legitimidade e controle).

jurídico.

O programa do curso objetiva a

Todo esse esforço está dirigido a

reconstrução entre as esferas pública

qualificação contínua do programa e,

e privada, de modo a promover e

futura, implementação do curso de

permitir o diálogo teórico e prático

doutorado em Direito.

BEM-VINDOS

avaliação de cada professor em sua
disciplina. O regulamento prevê o
seguinte escalonamento: a. De 90 a
100 / Excelente; b. De 80 a 89 /
Ótimo; c. De 70 a 79 / Bom; d. Até 69
/ Insuficiente.
Além de obter ao menos conceito C
em cada disciplina, ou seja, mínimo
de 70 pontos, o mestrando deverá
comparecer, no mínimo, a 75%
(setenta e cinco por cento) das
atividades, sendo vedado, pelo
regulamento, o abono de faltas.
Dedique-se!

NÚCLEO DE PESQUISA

A Universidade FUMEC recebe

Em março de 2016 foi criado insti- e professores do programa, o espaço é
tucionalmente o Núcleo de Pesquisa supervisionado pelo Prof. Ms Gustavo

seus novos mestrandos em Direito,

do PPGD da Universidade FUMEC.

aprovados no 11º Processo

Com o objetivo geral de atuar no auxí- buição de alunos bolsistas da
lio e planejamento de produções bibli- FAPEMIG, estagiários docentes e vo-

Seletivo/2016.

M. F. Fernandes e conta com a contri-

ográficas e técnicas de todos os alunos luntários.

A pesquisa é a atividade
umbilical de qualquer
programa de pós-graduação
stricto sensu, e consiste num
processo de investigação que,
de forma orientada, possibilita a formação e renovação do conhecimento.
Essa prática não ocorre apenas
quando da confecção das
dissertações, devendo ser uma
prática a ser adotada durante todo o
curso.
O PPGD possui diversos canais viabilizadores dessa atividade acadêmi-

IMPORTÂNCIA DA PESQUISA
ca que vai além do trabalho final de Juntamente com os professores do proconclusão do curso, exigência a ser grama, os mestrandos devem propor
cumprida por todos os pretendentes à projetos de pesquisa junto às agências
de fomento para obter financiamento,
titulação de mestre.
O aluno da FUMEC pode e deve ter

inclusive bolsas de pesquisa.

interesse em desenvolver outras ativi- Dentre outras opções, essas incorpodades de cunho acadêmico, e para isso ram valiosas chances de alavancar a
a instituição disponibiliza, periodica- produção e divulgação de trabalhos
mente, diversos espaços como: Nú- com boa qualidade.
cleo de Pesquisa; ProPIC e Revista Fique atento e aproveite as oportuniMeritum (estrato B1).
dades!

