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A REVISTA MERITUM AGORA É B1!

AGENDA DE BANCAS!

r e v i s t a

inerentes ao tema jurídico. De

Meritum – Revista de Direito

qualidade inquestionável, o

da Universidade

instituição, e agora passa, após

FUMEC – de
periodicidade

nova avaliação CAPES, a ser de
estrato QUALIS B1!

Periodicamente oportuniza-se a

semestral, aten-

Conheça mais sobre a revista e di-

todos os alunos da Universidade

vulgue aos seus colegas essa o-

FUMEC o acompanhamento

portunidade ímpar de publicar

presencial de defesas de

seus trabalhos:
www.fumec.br/revistas/meritu

dissertações dos mestrandos que

m

mestrado em Direito. Trata-se

A

de, desde 2006, aos cursos de
graduação e pós-graduação em
Direito, fomentando o debate acadêmico nacional e internacional

periódico em questão é orgulho da

sobre as mais distintas matérias

irão concluir o curso de
de uma atividade importante da

ESTÁGIO DOCÊNCIA: NOVOS INTEGRANTES

pós-graduação, de modo a
possibilitar ao aluno conhecer as

O Núcleo de Pesquisa do Mestrado em Direito parabeniza e dá as boas-vindas aos

peculiaridades que circundam

novos estagiários docentes aprovados no último processo seletivo.

esse momento tão essencial da

NÚCLEO DE DISCIPLINAS

NÚCLEO DE PRÁTICAS
JURÍDICAS

Disciplinas Fundamentais: Isabela

sua formação. Fiquem atentos
ao local, data e temas das dissertações, pois as defesas podem

Conciliação e Mediação: Cristiana

também colaborar para o apri-

Duarte Portes.

moramento do seu trabalho. Em

Matheus Moysés M. Dutra de

Setor Pareceres : Agostinho. G.

breve serão divulgadas novas

Oliveira.

Rodrigues da Cunha Terceiro

informações neste Boletim.

Direito Público: Lorena V. Abreu de

Setor de Palestras à Comunidade:

Mendonça.

Bruno Amazan E Letícia da Silva

Kascher Xavier.
Direito Privado e Processual Civil:

Direito Penal: Thawany Ferreira
Oliveira.
Direito Social: Michele Rocha Cortes
Hazar.
Parabéns a todos e bom trabalho!

Almeida.
NÚCLEO DE PESQUISA E

O prazo de submissão dos artigos,

EXTENSÃO

resumos expandidos e pôsteres se

Michele Rocha Cortes Hazar; Laura

encerra no dia 18/09/2016, às

Campolina Monti; Renato Vicente

23h59.

Nonato; José Lourenço dos Santos

As submissões serão feitas ex-

Júnior.

clusivamente pelo formulário no
link: http://www.pucsp.br

Participe do En-

dade 2017 (Law and Society Asso-

contro Internacional daAssociação Direito e Socie-

ciation), que ocorrerá em junho de
2017 na Cidade do México!

A data limite para submissão de
trabalhos é 18 de outubro Pag
01
de 2016!
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AULA MAGNA: UMA PALESTRA SENSACIONAL!

O Prof. Dr. Giovanni Bonato
proferiu na data de 17 de agosto,
na FCH, a Aula Magna de
abertura do semestre letivo sobre
o tema “O novo diploma

Na oportunidade, acompanhado pelos
ilustres processualistas Profs. Drs. Érico
Andrade, André Leal e Sérgio Zandona, na
condição de debatedores, o referido evento
pautou-se na qualidade das exposições
realizadas, brindando os presentes com
uma abordagem extremamente rica sobre o
tema, induzindo a diversas reflexões
imprescindíveis para os acadêmicos e
demais pesquisadores presentes.
O Núcleo de Pesquisa do Mestrado em
Direito agradece imensamente a
contribuição científica dos profissionais
mencionados, e espera que, em breve, seja
possível a organização de novos eventos de
excelência como esse.

REGULAMENTO DO
MESTRADO EM DIREITO
O Colegiado do Programa de
Mestrado em Direito, sob a
presidência da coordenadora
Profa. Dra. Maria Tereza F. Dias,
possui

determinadas

competências expressas no artigo
7º do respectivo Regulamento. É
imprescindível que o aluno as
conheça para que, eventualmente,
saiba quais são as demandas
passíveis de apreciação por esse

processual vigente, sob a

órgão colegiado. Consulte os

perspectiva de um pesquisador

dispositivos previstos em edital

estrangeiro”, de modo a expor o
novo CPC brasileiro, sob a

sobre o assunto: link:
http://www.fumec.br/files/5414/

perspectiva de um jurista europeu,

1296/3274/REGULAMENTO_

analisando as novas tendências

MESTRADO_DIREITO_FUME

processuais no Brasil e na Europa.

C2014.pdf e informe-se sobre o
regulamento!

A AULA INAUGURAL DO MESTRADO FOI UM SUCESSO
EXPEDIENTE
Apoio: Secretaria do PPGD.
Arte, diagramação e layout:
Renato Horta.
Coordenadora do PPGD: Maria
Tereza F. Dias.
Coordenador do Núcleo:
Em 17 de agosto do ano corrente
realizou-se a aula inaugural na
FCH, sala 309. Dentre os
presentes, encontravam-se o
Diretor da FCH, Prof. Antônio M.
Nohmi, a Profa. Coord. Maria
Tereza Fonseca Dias, assim como
a representante discente em
exercício, mestranda Luiza
Machado Farhat Benedito e o Co-

ordenador do Núcleo de Pesquisa do
mestrado, mestre Gustavo Matos de
Figueirôa Fernandes. Na ocasião, todos
promoveram exposições esclarecedoras e
valiosas sobre o programa de mestrado da
instituição, trazendo informações
relevantes, informando e atualizando
alunos e professores presentes; Alexandre
Cateb e Carlos Victor Muzzi, que também
prestigiaram o evento.

Gustavo M. Figueirôa Fernandes.
Diretor da FCH: Antônio M.
Nohmi.
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