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IMPASSES DA DEMOCRACIA NO BRASIL

Tamer Fakhoury, Antonio M. Nohmi, Diego Arantes, Michelle Hazar, Laura
Campollina, Gabriel Azevedo, Leonardo Avritzer, Helena Colodetti, Eduardo M. de
Lima, Luíza Farhat e Renato Horta.

O Programa de Pós-graduação em
Direito da Universidade FUMEC,
por meio de seu Núcleo de
Pesquisa, promoveu no último dia
12 o encontro dos professores
Leonardo Avritzer, Gabriel Azevedo, Helena Colodetti e Eduardo
Lima.

Analisando os impasses da democracia no
Brasil, os professores discutiram acerca
do atual momento de crise de desenvolvimento e de retrocesso da cultura democrática, sobre o prisma das alianças políticas,
com a participação do bom público que
prestigiou o evento.
Clique aqui e conﬁra as fotograﬁas.

NÚCLEO DE PESQUISA NO
FACEBOOK

FIQUE POR DENTRO
Fique atento em relação aos prazos para depósito de seu projeto,
de sua dissertação, assim como a
marcação de banca.
Busque informação.
Clique aqui e conheça o regimento
interno. Fique por dentro.
Art. 31. O Programa terá duração
mínima de 18 (dezoito) meses e
máxima de 24 (vinte e quatro) meses,
prorrogáveis por mais 6 (seis) meses,
conforme estabelecido no art. 48 deste
Regulamento. (Redação aprovada na
Reunião do Colegiado do Programa, de
13/08/2014 e aprovada pelo
CONSEPPE para entrar em vigor em
01/09/2014)
Parágrafo Único - A data máxima de
conclusão do curso, que inclui a defesa
da dissertação, será contada da data de
abertura da matrícula.

Buscando atender sua missão
institucional, o Núcleo de Pesquisa
do Programa de Pós-Graduação em
Direito da Universidade FUMEC
criou mais um canal de comunicação com o corpo discente e
docente, desta vez aderindo ao
Facebook.
O objetivo é trazer as principais
informações do Programa de PósGraduação em Direito da Fumec,
de forma ágil e direta, concedendo
também espaço aberto a indagações em apenas um click.
Siga, curta e acompanhe a fanpage
do Núcleo de Pesquisa do PPGD no
facebook:
http://fb.com/NPPPGD

OAB-MG OFERTA MAIS
MATERIAL SOBRE O NCPC
A OAB/MG (ESA/MG) oferta aos
advogados regularmente inscritos
na seccional curso online e gratuito
sobre o novo CPC. As aulas
ministradas pelo Prof. Ival Heckert
abordam temas essenciais para
prática advocatícia, e poderão ser
acessadas até 5 vezes no período
de um ano, pelo site.
A prof. Silvana Lobo, coordenadora do curso de Direito da Universidade FUMEC e dirigente da ESA/
MG, informa ainda que a Escola
Superior irá criar um plantão para
sanar todas as dúvidas do público.

?

QUALIS

Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para
estratiﬁcação da qualidade da
produção intelectual dos
programas de pós-graduação
publicados em revistas especializadas.
A classiﬁcação de periódicos é
realizada pelas áreas de avaliação,
e passa por processo anual de
atualização. Esses veículos são
enquadrados em estratos indicativos de qualidade - A1, o mais
elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5;
C - este último estrato não pontua.
Mais informações conﬁra o banco
de dados da CAPES.
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REVISTA MERITUM
A MERITUM – Revista de
6939).
Direito da Universidade
Os artigos apresentados na
FUMEC constitui importante
Revista MERITUM são
fonte de pesquisa acadêmica.
submetidos a rigorosa seleção
Criada em 2006, de
que garante a qualidade dos
periodicidade semestral e
trabalhos publicados servindo
estrato B3, publica a cada
como fonte indispensável na
tempo ao menos 18 artigos ineconstrução de dissertações,
inéditos, cujo conteúdo pode ser acessado t e s e s e d e m a i s t r a b a l h o s
de modo impresso (ISSN 1980-20702) ou acadêmicos em geral.
livremente de modo virtual (ISSN 2238Conheça, compartilhe!
OPORTUNIDADE PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS
A Revista Meridiano 47:
Journal of Global
Studies (QUALIS B1 –
Direito), possui
A Revista “Extensión” (Argentina publicação bienal e
– QUALIS B5) recebe artigos
recebe artigos em ﬂuxo contínuo. Mais
sobre “Integración de la docencia
informações clique aqui.
y la extensión: un desafío para el
curriculo universitário”.
Clique aqui e saiba mais.
O periódico cientíﬁco criado por
estudantes da Faculdade de Direito
da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, a Revista Res
Severa Verum Gaudium, foi
reativado. Os artigos que serão
publicados no primeiro número
deste ano devem ser submetidos
até a data de 18 de maio. Mais
informações aqui.

De periodicidade semestral, a Revista
Direitos Humanos e Democracia
(QUALIS B2), publicação do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Direito (Mestrado em Direitos Humanos)
da UNIJUI, recebe artigos para sua
publicação de número 08, referente ao
período julho a dezembro de 2016.
Não perca tempo, para maiores
informações acesse o site clicando aqui.

Combinando cursos de espanhol e
imersão cultural, os participantes
do programa terão a oportunidade
de incrementar o currículo,
aprender um novo idioma, além
de conhecer as belas paisagens
sulinas.
Os selecionados recebem um
curso de espanhol de três
semanas, com 60 horas aula e
alojamento incluso por apenas
U$S 590 na cidade de Cordoba, e
U$S 650 no Santiago de Chile.
Programa de Inverno. Para
maiores informações clique aqui.
XII CNEG & III INOVARSE
Nos dias 29 e 30 de setembro, no
Rio de Janeiro, acontecerá o XII
CNEG & III INOVARSE,
trazendo a reﬂexão sobre o tema:
“a valorização do intangível”.
O sistema de submissão de
artigos já está aberto, e a data
limite é 06 de maio. Maiores
informações clique aqui.
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