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DIÁLOGO PÚBLICO E PRIVADO
BOLETIM INFORMATIVO DO MESTRADO EM DIREITO
INVASÃO DA FUMEC NO XXV CONPEDI
No período entre 06 a 09 de julho, na Capital Federal, numa
parceria entre a UNB, UCB, UDF e o IDP, ocorreu o XXV
Encontro Nacional do CONPEDI, com a presença maciça de
professores e alunos da Universidade FUMEC.

A quantidade e qualidade dos trabalhos na oportunidade
apresentados por discentes e docentes do PPGD, de forma
integrada com a graduação do curso de Direito da Universidade
FUMEC, representa incentivo à produção técnica e científica de
excelência,indispensáveis ao desenvolvimento e reconhecimento
das pesquisas em andamento na mencionada instituição.
Parabéns a todos! O próximo evento ocorrerá no final deste ano, na
capital paranaense.

MELHORE SEU TEXTO!
CONECTIVOS DE
OPOSIÇÃO:
mas, porém, entretanto,
embora, mesmo que,
apesar de...

A revista Direitos Fundamentais e
Democracia, Qualis A2, recebe artigos até o
dia 31 de julho de 2016.

Acesse:

http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd

Arevista de Direito
Tributário e de Finanças Públicas, periódico cuja avaliação da
CAPES/QUALIS é B4, recebe
trabalhos até o dia 24 de julho
de 2016.
Pag
Acesse:
01
http://www.rt.com.br/marketing/hotsite/Revistas2013/RTr
ib.html
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DIÁLOGO PÚBLICO E PRIVADO
BOLETIM INFORMATIVO DO MESTRADO EM DIREITO
DE MINAS PARA O MUNDO
Professores e alunos do PPGD da
Universidade FUMEC tiveram
seus trabalhos reconhecidos
internacionalmente.
Entre os dias 17 e 20 de maio, o
mestrando Túlio Martins e a
Profa. Dra. Maria Tereza
Fonseca Dias apresentaram suas
pesquisas no II Seminário IberoAmericano de Direito e Controle,
assim como no III Congresso de
Direito na Lusofonia, na
Universidade de Lisboa e na
Universidade de Minho,
respectivamente, ambas em
Portugal.
Recentemente, entre os dias 11 e
12 de julho do ano corrente, os
alunos Túlio Martins e
Frederico Yokota, em parceria
MESTRADO EM 12 MESES
O regulamento do mestrado
em Direito da Universidade
FUMEC sofreu alterações depois
de reunião do seu Colegiado, que
após deliberações estabelecidas
em pauta, com a devida aprovação do CONSEPPE, alterou
dispositivos do referido diploma,
que passará a vigorar a partir de
01/08/2016.
De acordo com a nova redação
(art. 31 e parágrafos), o programa
terá duração mínima de 12 (doze)
meses, e máxima de 24 (vinte e
quatro) meses, prorrogáveis por
mais 6 (seis) meses.
Acesse:
http://ppg.fumec.br/direito/regulamento/legislacao/

com o Prof. Dr. Alexandre Cateb, todos
do programa de mestrado em Direito da
Universidade FUMEC, apresentaram o
resultado de suaspesquisas no XX
Anuário Alacde, realizado na
Universidade Diego Portales, em
Santiago/Chile.
Destacam-se ainda os artigos
selecionados e aprovados para o próximo
CONPEDI, evento internacional a se
realizar no Uruguai.
Parabéns a todos pela competência!

Fique atento! O PPGD da
Universidade FUMEC passou a
ofertar, já nesse próximo
semestre, novas disciplinas de 4
créditos, para o curso de mestrado
em Direito:
Finanças corporativas e
regulação;
Processo e democraticidade jurídica;
Jurisdição e técnica procedimental.
Desse modo, o aluno deve se
programar de forma a otimizar
suas atividades no curso por meio
de planejamento prévio.

PREMIAÇÃO
EXPEDIENTE
Apoio: Secretaria do PPGD.
Arte, diagramação e layout:
Renato Horta.
Coordenadora do PPGD: Maria
Tereza F. Dias.
Coordenador do Núcleo:
O trabalho desenvolvido pela mestranda
Laura Campolina Monti, denominado:
“Resposnabilidade internacional do
Estado brasileiro frente ao desrespeito a
direitos humanos em face da Convenção
de Viena de Direitos dos tratados de
1969”, venceu o Prêmio IC na área de
Ciências Humanas e Sociais, Letras,
Linguística eArtes. Parabéns Laura!
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