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DIÁLOGO PÚBLICO E PRIVADO
BOLETIM INFORMATIVO DO MESTRADO EM DIREITO
40 ANOS DA LEI DAS S/A

EDITORIAL
Após votação realizada por equipe

No dia 30 de novembro de 2016, a

Os assuntos trazidos ao público

julgadora em 2015, o Boletim

Universidade Fumec, por meio do

formado por professores,

informativo do mestrado em Direito

graduandos e mestrandos em

recebeu sua identidade, cunhada

PPGD stricto senso , realizou
Seminário comemorativo dos 40 anos

democraticamente pelo Prof. Dr.

da Lei das S/A. O evento, coordenado

abordaram eficiências e

Sérgio Henriques Zandona Freitas,

pelos professores Frederico Gabrich e

ineficiências da Lei das S/A,

autor da sugestão vitoriosa que deu

Sérgio Botrel, contou com as palestras

assim como o contencioso

origem à sua denominação: Diálogo
Público Privado. O periódico chega a

dos professores Tiago Fantini

societário, com o objetivo de

(Fumec); Gustavo Galizzi (IBMEC);

trazer informações especializadas

sua última edição no ano de 2016, e

Leonardo Parentoni (UFMG

e experiências sobre o tema.

toda a equipe editorial do Boletim

/IBMEC); Rodrigo Magalhães

agradece seus leitores e aqueles que

(PUC/UFMG); Henrique Barbosa

contribuíram para o seu desenvol-

(IBMEC), Daniel Vilas Boas (Fumec),

vimento; até 2017!

Bernardo Freitas (IBMEC); Dan Kraft

Boas festas.

(Universidade de Montreal).

Direito da Universidade Fumec

DESIGN INSTRUCIONAL E INOVAÇÃO DAS METODOLOGIAS DE ENSINO JURÍDICO
O Prof. Dr. Fredrico linguagem direta e simplificada, os
Gabrich, coordenador vídeos produzidos são também

mec e de alguns convidados.
O projeto que agrega o programa

do projeto de pesquisa divulgados na fanpage do projeto,
“Design Instrucional e Inovação das https://www.facebook.com/dim.projeto
Metodologias de Ensino Jurídico” /, que conta atualmente com mais de seis

foi selecionado neste ano para

desenvolvido com a participação de mil seguidores.
mestrandos, graduados e ex-alunos Afirma o coordenador que o objetivo do

qual foram escolhidos aproxima-

egressos do PPGD da Universidade programa é divulgar ideias produzidas
Fumec, apoiado pela Fapemig, lança o pelos mestrandos vinculados ao
programa: “Qual é a sua ideia”, Programa de Mestrado de Direito da Fu-

mais inovadores de todo o Estado

participar da feira Inova Minas,
patrocinada pela Fapemig, e no
damente 60 projetos de pesquisa
de Minas Gerais, sendo este o
único projeto da área jurídica.

produzido pela Rádio Fumec Web e
Toten Web, publicado no youtube,
canal:
https://www.youtube.com/channel/UC
2g6eGuX4s7lV8KLu9zI27g.
O programa conta com a colaboração
voluntária do Professor Admir Borges,
da Faculdade de Publicidade da
Universidade Fumec e Willian Zaith, da
Film Maker.
Com uma produção de ótima qualidade,
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II CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE COMPRAS

Associação civil sem fins
lucrativos, a Academia
Brasileira de Letras Jurídicas (ABLJ) tem por finalidade o
estudo do Direito em todos os seus
ramos. Bienal, o Prêmio Jurídico
Orlando Gomes - Elson Gottschalk,
entregue solenemente, é conferido
pela instituição ao autor entre
bacharéis e estudantes de Direito, de
dissertação escrita e inédita versando
originalmente sobre temas de Direito
Civil e do Trabalho. A data limite para
inscrição é 31 de dezembro de 2016, e
a premiação corresponde a um valor
de R$10.000,00.

PÚBLICAS

IV CONGRESSO

e algumas respostas legislativas
brasileiras". Na ocasião, acadêmicos, magistrados, advogados e representantes políticos nacionais e
estrangeiros estiveram presentes.
Parabéns à nossa Coordenadora!

A professora e coordenadora do
Mestrado em Direito da Universidade
Fumec, Maria Tereza Fonseca Dias,
participou, entre os dias 16 e 18 de
novembro de 2016, do II Congresso
Internacional sobre Compras
Públicas, da comunidade lusófana, em
Angola, onde proferiu palestra sobre:
"Os problemas da contratação pública

INTERNACIONAL:
CONSTITUCIONALISMO E
DEMOCRACIA
A Universidade Fumec parabeniza o
Prof. Dr. Sérgio Henriques Zandona
Freitas, assim como os mestrandos
Thaís Campos Maria e Felipe de
Almeida Campos, pelos artigos
aprovados e participação no VI
Congresso Internacional:
Constitucionalismo e Democracia,
cuja temática tratou do novo
constitucionalismo latino-americano,
realizado na Universidade Federal do
Rio de Janeiro - UFRJ.

UMA CONQUISTA DE TODOS!
A Universidade dispõe de cursos pelo MEC, recebeu nota 4 em 5
presenciais e a distância, e confirma pelos serviços prestados no Polo
sua excelência na formação acadê- de Apoio Presencial aos alunos de
mica, quando, na data de 29 de agosto EaD; parabéns a toda família
de 2016, após avaliação realizada Fumec.
FUNÇÃO SOCIAL DA
EMPRESA

EXPEDIENTE
Apoio: Secretaria do PPGD.
Arte, diagramação e layout:
Renato Horta.
Coordenadora do PPGD: Maria
Tereza F. Dias.
Coordenador do Núcleo:

No dia 03 de dezembro será publicada a obra intitulada: “Pelos corredores da faculdade de Direito: por
mais ciência e menos doutrina”, na

Gustavo M. Figueirôa Fernandes.
Diretor da FCH: Antônio M.
Nohmi.
Editor: Núcleo de Pesquisa.

qual o mestrando do PPGD stricto
senso, Bruno Apolinário prestou

Fotografia: Vários.

contribuição com o artigo: “Refle-

Renato Horta.
Reitor da FUMEC: Fernando M.
Pag
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Responsável:Tamer F. Filho.

xões e inflexões: a função social da
empresa sob a ótica constitucional”.
Parabéns ao mestrando! Sucesso!

Redator:Tamer F. Filho e

