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CRIADO O NÚCLEO DE PESQUISA DO PPGD DA
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UNIVERSIDADE FUMEC
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Os representantes do
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institucionais.
A Plataforma SUCUPIRA, ferramenta Periódicos QUALIS,
O Núcleo de Pesquisa, acreditando
governamental do Ministério da com as devidas qualiﬁcaque a divulgação de informações e
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experiências ajudará na formação
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VOCÊ
SABIA?
A Aula Inaugural é reali- instituição, seus colaboradores, assim
zada periodicamente, e como o regulamento referente ao curconsiste na opor- so. Com a presença do Reitor Prof.
Aula Inaugural tunidade que os
Fernando de Melo Nogueira, Diretor
...alunos recente1º março de
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ATENÇÃO! CONPEDI.
Encontra-se aberto o edital para submissão de artigos e pôsteres para o XXV
Encontro Nacional do CONPEDI, previsto para acontecer entre os dias 6 a 9
de julho, em Brasília, na Universidade de Brasília (UnB), sob o tema “Direito
e Desigualdades: Diagnósticos e Perspectivas para um Brasil Justo”.
Os artigos e os pôsteres serão a princípio recebidos entre o período de 21 de
janeiro a 31 de março de 2016, precisamente até às 23 horas e 59 minutos.
MESTRANDO, CONVIDE UM ALUNO DA GRADUAÇÃO PARA
PRODUÇÃO DE UM PÔSTER E COLABOREM COM O PPGD.
Acesse aqui o edital de Pôsteres http://goo.gl/IECSzp

Art. 18. Compete ao Orientador do aluno do Programa de
Mestrado: I - orientar o aluno na
organização de seu plano de estudo;
II - assistir o aluno na elaboração e
execução de seu projeto de
dissertação; III - propor, ao
Colegiado do Programa, de comum
acordo com o aluno e tendo em vista
as conveniências de sua formação,
co-orientador(es) pertencente(s) ou
não aos quadros da Universidade
FUMEC para assisti-lo na
elaboração de dissertação, nos
termos dos artigos 14 e 16 deste
Regulamento; IV - sugerir, ao
Colegiado do Programa, nomes para
compor a Comissão Examinadora
da Defesa de Dissertação; V presidir os trabalhos da Comissão
Examinadora da Defesa de
Dissertação.
http://www.fumec.br/ﬁles/5414/12
96/3274/REGULAMENTO_MES
TRADO_DIREITO_FUMEC2014.
pdf

Acesse aqui o edital de Artigos http://goo.gl/8KL3Wt
TOME NOTA
Encontra-se aberto, até dia 29 de
abril de 2016, prazo para submissão
de artigos cientíﬁcos para Revista da
Procuradoria-Geral do Banco
Central (Qualis B5) cuja publicação
se dará em junho de 2016. Trabalhos
também poderão ser submetidos até
29 de agosto de 2016, para
publicação em dezembro de 2016.
Para maiores informações acesse:
h t t p : / / w w w. b c b . g o v. b r / p t br/#!/n/REVISTAPGBC

OPORTUNIDADE
A Universidade FUMEC consegue
importante concessão do Emerald
Group Publishing, editora que
gerencia mais de 295 periódicos, além
de 2.500 livros e volumes, assim como
uma grande variedade de produtos,
recursos e serviços on-line, agora
disponíveis gratuitamente até a data de
15 de abril de 2016. Acesse o SINEF e
procure o Link para navegar livremente
pelos periódicos!
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