
DIÁLOGO PÚBLICO PRIVADO

BOLETIM INFORMATIVO DO MESTRADO EM DIREITOBOLETIM INFORMATIVO DO MESTRADO EM DIREITO

BH, junho de 2016
Ano 2 Edição 4

PUBLICAÇÕES DO PPGD DA UNIVERSIDADE FUMEC

A produção acadêmica constitui um 
dos  pr incipais  obje t ivos  de 
qua lquer  p rograma de  pós -
graduação, e seu propósito é 
divulgar a toda a comunidade 
científica as pesquisas realizadas 
institucionalmente, de modo a 
compart i lhar  experiências  e 
difundir conhecimento.

O Programa de Pós-Graduação em 
Direito da FCH da Universidade 
FUMEC estimula a atividade 
científica e incentiva os mestrandos 
a produzirem textos científico-
acadêmicos conforme a disciplina 
cursada. 

No entanto, é essencial que as pesquisas 
desenvolvidas sejam endereçadas a 
periódicos qualis, com o intuito de 
publicação e difusão. Esse passo é de 
responsabilidade de cada mestrando, pois 
ao efetivar uma publicação, enriquece seu 
currículo e contribui institucionalmente 
com o programa do qual faz parte.

Buscando fomentar uma cultura 
nesse sentido, o NPPGD, em 
conjunto com seu corpo docente, 
u t i l i za rá  de  c r i té r ios  pré -
estabelecidos para a seleção de 
art igos que farão parte de 
coletâneas a serem publicadas, 
sendo essa mais uma opção aos 
acadêmicos.

Essa é uma excelente oportunida-
de para qualificar seu currículo 
lattes; busque informações com 
seus professores sobre a produção 
de coletâneas de artigos.

Não perca essa chance!

O PPGD agradece a todos os mestrandos 
que enviaram trabalhos ao CONPEDI – 
UNB, e parabeniza aqueles que tiveram 
seus artigos aprovados para o maior 
evento nacional de Pós-Graduação em 
Direito do Brasil.

Aproveitem a oportunidade para 
divulgarem seus trabalhos e criarem 
redes de contatos importantes para o 
desenvolvimento de novas pesquisas.

Não perca tempo, o  - Brasil CONPEDI
realiza dois Congressos anuais. Prepare 
seus textos para o próximo semestre!

FUMEC NO CONPEDIPARCERIA COM O NÚCLEO: 
ATENÇÃO PROFESSOR!

FIQUE POR DENTRO

No regulamento há dispo-
sições sobre a orientação
do mestrando! Você sabia?

A r t .  1 4 .  O  o r i e n t a d o r  d e 
dissertação será integrante do 
corpo docente do Programa.

Parágrafo único: Professor 
doutor que não integre o corpo 
docente do Programa poderá ser 
coorientador, nos termos do 
artigo 18, inciso III, deste 
Regulamento.

Sua dedicação é muito impor-
tante!

Clique  e saiba mais.aquiDIVULGUE SUA PESQUISA
O seu sucesso é o sucesso de todo o 
programa de Mestrado da FUMEC e a 
divulgação de trabalhos publicados por 
alunos e professores traz incentivo e 
encoraja a todos.

Com o objetivo a auxiliar na divulgação 
das pesquisas de discentes e docentes 
publicados em periódicos ou anais de 
congresso, o Núcleo de Pesquisa abre 
espaços para aqueles que desejarem 
divulgar o link da publicação de sua 
pesquisa, tanto no boletim impresso e on 
line, como na fanpage.

Participe, envie o seu trabalho para nós.

IV CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE DIREITO 

AMBIENTAL
                     Nos dias 21, 22 e 23 de se-
                         tembro de 2016 a cidade
                de Belo Horizonte sediará o IV 
Congresso Internacional de Direito 
Ambiental, tema: Sustentabilidade, 
Ambientalismo de Mercado e Geopolí-
tica.
Clique  e saiba mais.aqui

O PPGD do Mestrado em Direito da 
Universidade FUMEC, por meio do 
seu Núcleo, criado com a finalidade 
de dar suporte ao corpo docente e 
discente do referido programa, 
possui integrantes cujas atribuições 
s ã o  e s t a b e l e c i d a s  p e l a  s u a 
coordenação (Profa. Maria Tereza 
Fonseca Dias) e supervisão (Prof. 
Gustavo Figueiroa).  

A parceria permite o auxílio aos 
professores na edição, direciona-
mento e acompanhamento de suas 
pesquisas e de seus alunos.

O objetivo desse trabalho é explorar 
ao máximo a qualidade da produção 
acadêmica de  professores  e 
mestrandos, de modo a lançar as 
produções junto a periódicos 
perfeitamente alinhados com a 
linha de pesquisa abordada, e cujo 
estrato qualis seja compatível com 
a excelência dos trabalhos, de modo 
a  valor izar  pesquisadores  e 
instituição.

Os membros do NPPGD já estão 
prontos e disponíveis para essa 
parceria!
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Melhore seu t
oext

Conectivos de conclusão ou 

consequência: 

logo, portanto, pois, tã
o... 

que, tanto... q
ue, de modo 

que, de forma que, de 

maneira que, assim
 sendo, 

resumindo, por outro lado

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_login.prc_form
http://www.conpedi.org.br/
http://www.fumec.br/files/5414/1296/3274/REGULAMENTO_MESTRADO_DIREITO_FUMEC2014.pdf
http://domhelder.edu.br/CIDDA_2016/
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DIVULGUE SUA PESQUISA
O seu sucesso é o sucesso de todo 
o programa de Mestrado da 
FUMEC, e a divulgação de 
trabalhos publicados por
 alunos e professores traz
 incentivo e encoraja a todos.

Com o objetivo a auxiliar na 
divulgação das pesquisas, de 
discentes e docentes, publicadas 
em periódicos ou anais de 
congresso, o Núcleo de Pesquisa 
abre espaços para aqueles que 
desejarem divulgar o link da 
publicação de sua pesquisa, tanto 
no boletim impresso, quanto na  
fanpage.

Participe,  o seu trabalho envie
para nós.

1º CONGRESSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO

Em um momento de transição do 
diploma processual cível, cuja 
aplicabilidade se dá em diversas e 
distintas áreas do Direito, a 
Universidade FUMEC, através 
do NPPGD – Núcleo de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Direito 
(MESTRADO), por meio de 
seu corpo discente e docente,
promoverá o 1º Congresso de
Direito Processual Civil brasi-
leiro, previsto para acontecer em 
outubro/novembro de 2016.

N a  o p o r t u n i d a d e  h a v e r á 
integração entre graduandos e 
p ó s - g r a d u a n d o s ,  a l é m  d a 
p r e s e n ç a  d e  p a l e s t r a n t e s 
reconhecidos e abertura de espaço 
para debates, apresentação ode 
artigos científicos e pôsteres.

       Local: Universidade FUMEC
 –     FCH. 

EM BREVE, MAIS INFORMAÇÕES!

Apoio: Secretaria do PPGD.
Arte, diagramação e layout: 
Renato Horta.
Coordenadora do PPGD: Maria 
Tereza F. Dias.
Coordenador do Núcleo: Gustavo 
M. Figueirôa Fernandes.
Diretor da FCH: Antônio M. 
Nohmi
Editor: Tamer F. Filho.
Fotografia: Camilla Bof.
Redatores: Tamer F. Filho e 
Renato Horta.
Reitor da FUMEC: Fernando  M. 
Nogueira.
Responsável: Tamer F. Filho.

Apoio: Secretaria do PPGD.
Arte, diagramação e layout: 
Renato Horta.
Coordenadora do PPGD: Maria 
Tereza F. Dias.
Coordenador do Núcleo: Gustavo 
M. Figueirôa Fernandes.
Diretor da FCH: Antônio M. 
Nohmi
Editor: Tamer F. Filho.
Fotografia: Camilla Bof.
Redatores: Tamer F. Filho e 
Renato Horta.
Reitor da FUMEC: Fernando  M. 
Nogueira.
Responsável: Tamer F. Filho.

Pag
2

EXPEDIENTEEXPEDIENTE

A RDB é uma publicação quadrimestral 
que se divide em Parte Geral (temas 
genéricos e relevantes da justiça 
constitucional),  e Parte Especial 
(impeachment, mudança na forma de 
governo e segurança jurídica no Estado
Democrático de Direito – tema da 
próxima edição). 

Os trabalhos devem ser encaminhados 
até o dia 15 de junho de 2016 para serem 
publicados na segunda edição de 2016.

Dúvidas, clique .aqui

Leia .mais

VI SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
DE ANÁLISE CRÍTICA DO 

DIREITO

A Universidade Estadual do Norte do 
Paraná (UENP) receberá trabalhos até 
dia 15 de junho de 2016, sobre o 
seguinte temas: 1. Sistema constitucional 
de garantia de direitos; 2. Violência e 
Criminologia; 3. Responsabilidade do 
Estado; 4. Função Política do Processo; e 
5. Hermenêutica Constitucional. 

 O evento ocorrerá entre os dias 25 a 27 
de agosto de 2016.

 Inscrições clique .aqui

MESTRANDA DA FUMEC 
VENCE E DÁ UM XEQUE-

MATE NO STF

A mest randa  e 
membro do Nú-
cleo de Pesquisa, 
Laura Campolina 
Monti, venceu o 
cobiçado Prêmio 
de Iniciação Cien-

tífica (PIC), em sua 17ª edição 
nacional, promovido recentemente 
pela  Fundação Nacional  de 
Desenvolvimento do Ensino 
Superior Particular (Funadesp), 
sediada em Brasília (DF).

A pesquisa da mestranda abordou a 
inadequada desconsideração pelo 
STF de normas internacionais 
validamente reconhecidas. 

O prêmio rendeu à aluna  certifi-
cação e recompensa pecuniária, 
sendo ainda concedida à Universi-
dade FUMEC placa de “Mérito 
Institucional”.

Parabéns Laura Campolina Monti!

Clique  e saiba mais sobre a aqui
trajetória vitoriosa.

NÚCLEO DE PESQUISA 
AUXILIOU CANDIDATOS 

AO MESTRADO 

Cumprindo sua missão institu-
cional, o Núcleo de Pesquisa es-
clareceu dúvidas e orientou os 
candidatos às vagas oferecidas 
pelo 11º processo seletivo do 
Mestrado em Direito da Univer-
sidade FUMEC.

Resultado da seleção em: 23/06/16

www.fb.com/NPPPGD
tamer.fak@gmail.com
rdbconpedi@gmail.com
www.rdb.org.br
 www.siacrid.com.br  
http://www.fumec.br/comunicacao-e-eventos/noticias/mestranda-da-fumec-vence-e-da-um-xeque-mate-no-stf/
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