
UNIVERSIDADE 

FUMEC 

EDIT AL DO 16° PROCESSO SELETIVO PARA 0 PROGRAMA DE MESTRADO 

ACADEMICO EM DIREITO (Stricto Sensu) DA UNIVERSIDADE FUMEC 

o Reitor da Universidade FUMEC leva ao conhecimento dos interessados, por meio do presente 

Edital, as nonnas para seleyao dos candidatos ao Programa de Mestrado em Direito da Faculdade 

de Ciencias Humanas, Sociais e da Saude da Universidade FUMEC, recomendado pela CAPES em 

03 (tres) de novembro de 2009 (dois mil e nove), de acordo com 0 Oficio n.o 142-

1 012009/CTCICAAIVCGAAlDA V ICAPES. 

1. DA AREA DE CONCENTRACAO E DAS LINHAS DE PESQUISA 

1.1 .Area de Concentra~ao: 

a) Instituiyoes Sociais, Direito e Democracia. 

1.2 Linhas de pesquisa: 

a) Direito Privado (Autonomia privada, regulayao e estrategia) e 

b) Direito Publico (Esfera publica, legitimidade e controle). 

2 DO NUMERO DE V AGAS 

2.1 0 processo de seleyao a que se refere 0 presente Edital visa ao preenchimento de 30 (trinta) 

vagas para 0 Curso de Mestrado em Direito da Universidade FUMEC, nas linhas de pesquisa de 

Direito Privado (Autonomia privada, regulayao e estrategia), no total de 9 (nove) vagas e de Direito 

Publico (Esfera publica, legitimidade e controle), no total de 21 (vinte e uma) vagas, descritas no 

Anexo 1 deste Edital. 

2.2 0 candidato, no ato de inscriyao, devera optar pela linha de pesquisa pretendida. 

2.3 Novas vagas poderao ser oferecidas, ate 0 encerramento do processo se7letr' 0, criterio da 

Faculdade de Ciencias Humanas, Sociais e da Saude da Universidade FUMEC. 
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2.4 Caso seja ampliado 0 nfunero de vagas, conforme subitem 2.3, serao convocados os 

candidatos aprovados e considerados excedentes, na respectiva ordem de c1assificayao. 

2.5 0 Curso, com durayao de 24 (vinte e quatro) meses, destina-se a portadores de diploma de 

curso superior em Direito ou area afim, em nivel de bacharelado, reconhecido pelo MEC. 

3 DAS INSCRICOES 

3.1 Periodo de inscriyao: de 09105/2018 (nove de maio de dois mil e dezoito) a 05/06/2018 

(cinco de junho de do is mil e dezoito), pelo site <http://ppg.fumec.brldireito/processo

seleti vo!informacoes/> 

3.2 Taxa de inscriyao: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

3.2.1 0 pagamento da taxa de inscriyao sera feito por meio de boleto bancario, emitido 

ap6s a finalizayao do processo de inscriyao pelo site <http://ppg.fumec.br/direito/> ou 

diretamente na Tesouraria da Faculdade de Ciencias Humanas, Sociais e da Saude da 

Universidade FUMEC, localizada na Rua Cobre, n.o 200, bairro Cruzeiro, Belo Horizonte, 

Minas Gerais. 

3.2.2 Em caso de desistencia ou ausencia do candidato, nao havera devoluyao da taxa de 

inscriyao. 

3.3 Documentayao: a inscriyao para 0 processo de seleyao so mente sera efetivada mediante a 

apresentayao dos seguintes documentos: 

3.3.1 Formulario de inscriyao disponibilizado no site do Curso de Mestrado em Direito: 

http://ppg.fumec. br/ direitoI16processoseletivo/, devidamente impresso e preenchido, 

no qual devera constar: 

3.3.1.1 Indicayao da linha de pesquisa escolhida pelo candidato: 

a) Direito Privado (Autonomia privada, regulayao e estrategia) ou 

b) Direito Publico (Esfera publica, legitimidade e controle). 

3.3.1.2Indicayao da lingua estrangl/ara realizayao da 

proficiencia, de que trata este EditaJ'f/1 

prova escrita de 
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3.3.2 01 (uma) foto 3 x 4 (recente); 

3.3.3 Copia, autenticada em cartorio, dos seguintes documentos: 

3.3.3.1 Carteira de identidade e CPF (Cadastro de Pessoa Fisica); 

3.3.3.2 Diploma de curso superior, em myel de bachare1ado, reconhecido pelo MEC, 

em Direito ou area afim, ou documento atestando que a colayao de grau do candidato 

dar-se-a ate 0 dia 30/07/2018 (trinta de julho de dois mil e dezoito); 

3.3.3.2.1 Apos 0 encerramento do processo seletivo sera concedido prazo, 

pel a Banca Examinadora, por meio de comunicado eletronico remetido ao e

mail previamente informado pelo candidato, para apresentayao do diploma 

de conc1usao do curso de graduayao, caso nao 0 tenha feito,justificadamente, 

no momento da inscriyao. A nao apresenta~ao do documento no prazo 

assinalado pela Banca Examinadora acarretani a rescisao, de pleno 

direito, de qualquer contrato de presta~ao de servi<;os entahulado entre 

a U niversidade FUMEC e 0 candida to, restando elidida a possihilidade 

de restitui~ao de quaisquer valores pagos, seja a titulo de inscri~ao, seja 

a titulo de mensalidade pela presta~ao de servi~os ja realizados. 

3.3.3.3 Historico Escolar; 

3.3.3.4 Titulo de eleitor e devida prova de estar 0 candidato em dia com suas 

obriga<;oes eleitorais (certidao da Justiya Eleitoral ou comprovantes de votayao) 

( copia simples); 

3.3.3.5 Certidao de nascimento ou de casamento (copia simples); 

3.3.3.6 Prova de estar 0 candidato em dia com suas obrigayoes militares, somente 

para candidato (s) do sexo masculino (copia simples); 

3.3.3.7 Comprovante de endereyo ( copia simples); 

3.3.3.8 Projeto de pesquisa, em 02 (duas) vias encademadas em espiral, contendo: 

a) Resumo; 

b) Tema/problema; 

c) Justificativas; '!! 
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d) Objetivos; 

e) Aspectos rnetodol6gicos; 

f) Cronograma fisico e referencias; 

g) Paginas: de 07 (sete) a 10 (dez) paginas, nos padr6es da ABNT. 

3.3.4 02 (duas) vias do Curriculum Vitae no rnodelo plataforma Lattes do CNPQ que 

contenha produyao cientifica, experiencia docente e profissional (c6pia simples) 

acornpanhado de c6pia simples dos docurnentos cornprobat6rios das atividades nele 

constantes; 

3.3.5 Cornprovante de pagamento da taxa de inscriyao. 

3.4. Os documentos acirna enurnerados devern ser entregues no periodo de 09/05/2018 (nove de 

maio de dois mil e dezoito) a 05/06/2018 (cinco de junho de dois mil e dezoito), na Secretaria do 

Programa de Mestrado em Direito da Faculdade de Ciencias Hurnanas, Sociais e da Saude da 

Universidade FUMEC, 10calizada no Predio da Reitoria, Avenida Afonso Pena, n. 0 3.880, terreo, 

Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, de 09hOO (nove horas) as 20hOO (vinte horas). 

3.5. A analise de curriculo sera realizada considerando os documentos cornprobat6rios, 

conforme item 3.3.4. 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 0 processo de selec;ao e constituido por 03 (tres) etapas, a saber: 

a) Prime ira Etapa: Prova escrita dissertativa, de carater elirninat6rio e classificat6rio, no valor 

de 100 (cern) pontos; 

b) Segunda Etapa: Prova objetiva de proficiencia em lingua estrangeira, de carater 

elirninat6rio, para avaliar a aptidao do candidato, no valor de 100 (cern) pontos e 

c) Terceira Etapa: Entrevista e analise de curriculum, de carater elirninat6rio e classificat6rio, 

no valor de 100 (cern) pontos. 

4.1.1 A primeira e a segunda etapas serao realizadas no dia 10/0612018 (dez de junho 
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4.1.2 Na primeira etapa, que ocorreni das 8hOO (oito horas) as IOh30min (dez horas e trinta 

minutos), sera aplicada prova dissertativa escrita que abrangera questoes propostas pel a 

Banca Examinadora com base na bibliografia indicada no Anexo 1 deste Edital. 

4.1.2.1 A prova dissertativa escrita, de natureza eliminat6ria e c1assificat6ria, sera 

realizada sem consulta a qualquer tipo de material. 

4.1.3 Na segunda etapa, que ocorreni das IIhOO (onze horas) as 12hOO (doze horas), sera 

aplicada prova escrita de proficiencia em lingua estrangeira, conforme opyao previa do 

candidato, no ato da inscriyao, dentre os seguintes idiomas: frances, ingles, alemao, italiano 

ou espanhol. 

4.1.3.1 Ficam dispensados de prestar 0 exame de proficiencia em lingua estrange ira 

os candidatos que apresentarem os diplomas abaixo, alem de outros nao elencados, 

que poderao ser aceitos pela Banca Examinadora: 

a) ECPE (Michigan), para lingua inglesa; 

b) CPE (Cambridge), para lingua inglesa; 

c) ILEC (Cambridge), para lingua inglesa, desde que obtenha pelo menos a 

qualificayao Cl Pass; 

d) TOEFL (Estado Unidos da America), para a lingua inglesa; 

e) Nancy I ou superior (Nancy), para lingua francesa; 

f) Celi Perugia (Perugia), para lingua italiana; 

g) Delle Superior (Salamanca), para lingua espanhola; 

h) OSD (Austria), para lingua alema; 

i) ZD (Goethe Institut), para a lingua alema; 

j) CENEX - F ALE (UFMG), para lingua inglesa, espanhola, alema, italiana 

e francesa. 

4.1.3.2 Os resultados da primeira e da segunda etapas serao divulgados no dia 

12/06/2018 (doze de junho de dois mil e dezoito), a partir das 18hOOYl/ 

4'~r.~ . (dezoito horas), no Quadro de Avisos da Secretaria do Programa de Mestrado 
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em Direito da Faculdade de Ciencias Humanas, Sociais e da Saude da 

Universidade FUMEC e no site <ppg.fLilllec.br!direitol >. 

4.1.3.30 resultado da segunda etapa sera definido como apto ou inapto. Sera 

considerado apto 0 candidato que obtiver 70 (setenta) pontos ou mais, nao 

podendo 0 candidato inapto ser convocado para a terceira fase da sele<;:ao. 

4.1.3.4 0 candidato que discordar da pontua<;:ao que the foi atribuida nas provas da 

primeira etapa e da segunda etapa podera interpor recurso, das 18hOO (dezoito 

horas) do dia 12/06/2018 (doze de junho de dois mil e dezoito) ate as 20hOO 

(vinte horas) do dia 13/06/2018 (treze de junho de dois mil e dezoito). 

4.1.3.5 Os recursos, devidamente fundamentados, deverao ser interpostos por escrito 

e dirigidos ao presidente da Banca Examinadora do Processo Seletivo, que, no 

dia 15/0612018 (guinze de junho de dois mil e dezoito) ate as 18hOO (dezoito 

horas), realizara,juntamente com os demais membros da Banca Examinadora, 

o seu julgamento, cujo resultado, devidamente fundamentado, sera 

disponibilizado ao candidato na Secretaria do Curso, para analise e obten<;:ao 

de c6pia. 

4.1.3.6 Os candidatos aprovados na prova escrita dissertativa e considerados aptos 

na prova de proficiencia em lingua estrange ira poderao ser avaliados na etapa 

seguinte do processo de sele<;:ao. 

4.1.4 Na terceira etapa, a ser realizada no dia 19/06/2018 (dezenove de junho de dois mil 

e dezoito), terca-feira, a partir das 14hOO (guartoze horas), de acordo com escala de 

hormos previamente divulgada, sera feita entrevista pessoal dos candidatos com pelo menos 

02 (do is) membros da banca examinadora e analise de curriculum, de natureza 

c1assificat6ria, consistente em: 

a) Analise e discussao do projeto de pesquisa apresentado, com observancia da 

pertinencia e relevancia do tema de investiga<;:ao e sua compatibilidade com as linhas 

de pesquisa estabelecidas: 60 (sessenta) pontos. 

b) Produ<;:ao cientifica, experiencia docente e profissional: 30 (trinta) pontos. 

c) Cursar disciplina isolada no programa de Mestrado em Direito !fda FUMEC -

maximo de 02 (duas) disciplinas: 05 (cinco) pontos por disciplina. 
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4.1.5 Os locais das provas serao afixados no Quadro de A visos da Secretaria do Programa 

de P6s-Graduayao Stricto Sensu da Universidade FUMEC e comunicados, por meio do 

endereyo eletr6nico informado pelos candidatos no ato da inscriyao. 

4.1.6 Sera eliminado do processo de seleyao 0 candidato que nao comparecer a qualquer 

das etapas de seleyao, nas datas e horanos estabelecidos. 

4.1.7 0 resultado da terceira etapa sera divulgado no dia 20/06/2018 (vinte de junho de 

dois mil e dezoito), a partir das 18hOO (dezoito horas), no Quadro de Avisos da Secretaria 

do Programa de P6s-Graduayao Stricto Sensu da Universidade FUMEC e no site 

<ppg. fumec. br! direitol>. 

4.1.8 0 candidato que discordar da pontuayao que the foi atribuida na terceira etapa podera 

interpor recurso, ate as 19hOO (dezenove horas) do dia 21106/2018 (vinte e um de junho 

de dois mil e dezoito). 

4.1.9 Os recursos, devidamente fundamentados, deverao ser interpostos por escrito e 

dirigidos ao presidente da Banca Examinadora do Processo Seletivo que, no dia 22/06/2018 

(vinte e dois de junho de dois mil e dezoito), as 18hOO (dezoito horas), realizara 0 seu 

julgamento, juntamente com os demais membros da Banca Examinadora, cujo resultado, 

devidamente fundamentado, sera disponibilizado ao candidato na Secretaria do Curso, para 

analise e obtenyao de c6pia. 

5. DOS CRITERIOS DE SELECAO 

5.1 Na prime ira e na terceira etapas serao atribuidas notas aos candidatos em uma escala de 0 

(zero) a 100 (cern) pontos. 

5.2 Na segunda etapa, 0 candidato sera considerado apto ou inapto na prova de proficiencia em 

lingua estrangeira, sendo eliminado da seleyao 0 candidato considerado inapto. 

5.3 Na primeira etapa, que consiste na prova escrita dissertativa, a nota minima de aprovayao sera 

de 70 (setenta) pontos para que 0 candidato possa realizar a terceira etapa da seleyao. 

5.4 Serao aprovados e c1assificados os candidatos que obtiverem media de 70 (setenta) pontos ou 

mais considerando ~notas da 1 a e 3a etapas (soma das notas relativas as duas etapas, dividindo-

sepordois). ~ ",c'" 
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DOS CRITERIOS DE DESElVIPATE 

6.1 No caso de empate, 0 primeiro criterio de desempate sera a maior nota obtida na prova escrita 

dissertativa (primeira etapa). Caso persista 0 empate, 0 segundo criterio de desempate sera a maior 

nota obtida na entrevista e analise de curriculum (terceira etapa). 

7. DA BANCA EXAMINADORA 

7.1 A Banca Examinadora sera composta por, no minimo, 02 (dois) professores do Programa de 

Mestrado em Direito e 01 (urn) membro suplente, os quais serao designados pelo Diretor Geral da 

Faculdade de Ciencias Humanas, Sociais e da Saude da Universidade FUMEC. 

8. DO RESULT ADO 

8.1 0 resultado final da sele<;ao sera divulgado no dia 25/06/2018 (vinte e cinco de junho de 

dois mil e dezoito), a partir das 18hOO (dezoito horas), no Quadro de Avisos da Secretaria do 

Programa de P6s-Gradua<;ao Stricto Sensu da Universidade FUMEC e no site 

<ppg. fumec. br! direito!>. 

8.2 Para efeito de divulga<;ao do resultado final, serao listados, em ordem de classifica<;ao, os 

nomes dos candidatos aprovados, no limite do nlimero de vagas do certame. 

8.3 Os resultados, em nenhuma hip6tese, serao divulgados por outros meios. 

8.4 0 Programa podera divulgar a rela<;ao dos candidatos excedentes, por ordem de classifica<;ao, 

que poderao ser convocados para se matricularem, caso surja (m) nova (s) vaga (s). 

8.5 A classifica<;ao dos candidatos excedentes sera feita nos moldes dos itens 5.1 a 5.3 deste 

Edital. 

8.6 Em caso de empate, a preferencia sera por aquele que tiver aprova<;ao no maior nlimero de 

disciplinas isoladas no Curso objeto deste Edital. 

9. MA TRiCULA 

9.1 A matricula sera efetivada mediante 0 pagamento da primeira parcela, assinatura e 

entrega do contrato de presta~ao de servi~os educacionais, devendo ser realizada entre os dias 

09/07/2018 (nove de julho de dois mil e dezoito) a 11/07/2018 (ooze de julho de dois mil e 

dezoito), diretamente na Tesouraria da FACE - Faculdade de Ciencias Empresariais da 

univ~rsid~derEC' loc",a~~ ~R1A n~ Rua Cobre, n.o 200, bairro Cruzeiro, Belo Horizonte, Minas 

Gerais. ,I'" ~~) "'<:::- '. 
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9.2 Os candidatos aprovados no processo de seleyao que nao efetuarem a matricula nas datas 

indicadas e os candidatos que assim procederem, mas nao comparecerem as aulas ate 15 (quinze) 

dias uteis, a contar do inicio do Curso, serao considerados desistentes. 0 candidato que efetuar a 

matricula, nos mol des dispostos no item 9.1 e der inicio regular a seu Curso, tera sua matricula 

convalidada. 

9.3 Para as vagas dos candidatos desistentes, e facultado ao Programa de Mestrado convocar 0 

(s) candidato (s) excedente (s), de acordo com os criterios expostos nos itens 5.1 a 5.3, 0 (s) qual 

(is) devera (ao) efetuar sua (s) matricula (s) nas datas e horarios indicados pela Secretaria do 

Programa. 

10. DO INteIo DAS AULAS 

10.1 0 inicio das aulas do Curso de Mestrado Academico em Direito esta previsto para agosto de 

2018 (agosto de dois mil e dezoito), conforme 0 Calendmo Escolar a ser defmido pel a Universidade 

FUMEC, podendo ser realizadas na Avenida Afonso Pena, n.o 3.880, bairro Cruzeiro, Belo 

Horizonte, Minas Gerais ou na Rua Cobre, n.o 200, bairro Cruzeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais. 

11 DO TURNO E HORAruo DAS AULAS 

11.1 As aulas poderao ser ministradas nos periodos da manha, tarde e/ou noite, de acordo com a 

programayao de cada disciplina e a disponibilidade dos docentes. 

11.2 A relayao das disciplinas (matricula academica), para escolha dos candidatos, e a informayao 

dos hormos para 0 2° (segundo) semestre de 2018 (dois mil e dezoito), serao disponibilizadas aos 

academicos em tempo habil para a realizayao da matricula. 

12 DAS DISPOSICOES GERAIS 

12.1 A inscri<;ao no processo de sele<;ao implicara a aceita<;ao plena, pelo candidato, das normas 

do presente Edital. 

12.2 Os documentos dos candidatos que nao forem selecionados, como alunos regulares ou como 

alunos excedentes, ficarao a disposi<;ao na Secretaria do Programa, onde poderao ser retirados pelo 

proprio candidato ou mediante autoriza<;ao assinada pelo mesmo, em dias uteis, de 2a (segunda

feira) a 6a (sexta-feira), de 9hOO (nove horas) as 19hOO (dezenove horas), no periodo de 1 °/08/2018 

(primeiro de agosto de dois mil e dezoito) a 30/08/2018 (trinta de agosto de dois mil e dezoito). 

Apos este periodo, os documentos serilo incinerado% 
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12.3 A impugnac;:ao a este Edital somente podera ser realizada no periodo de 48 (quarenta e oito) 

horas apos a sua divulgac;:ao, por escrito e de maneira fundamentada, dirigida ao Reitor da 

Universidade FUMEC que, no prazo de 02 (dois) dias liteis, proferira decisao, da qual nao cabera 

qualquer especie de recurso. 

12.4 Os casos omissos ou nao previstos pelo presente Edital serao encaminhados a Banca 

Examinadora, cabendo recurso de sua decisao, em grau final, ao Colegiado do Programa, em ate 10 

(dez) dias corridos da divulgac;:ao final dos resultados. 

13 INFORMACOES GERAIS 

Predio da Reitoria, localizado na Avenida Afonso Pena, n.o 3.880, terreo, Bairro Cruzeiro, Belo 

Horizonte, Minas Gerais. 

Contato: (31) 3269-5250 (Geral) ou (31) 3269-5230 (Secretaria do Programa de Mestrado em 

Direito). 

Enderec;:o eletronico: < ppg.fwnec.br/direitol > 

Belo Horizontel MG, 08 de maio de 2018. 

~ONOGUEIRA 
Reitor 

U i ersidade FUMEC 
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ANEXOI 

LINHAS DE PESQUISA 

• Linha de pesquisa 1: Direito Privado (Autonomia Privada, Regula~ao e Estrategia) 

1.1 Descri~ao da linha de pesquisa: 

A necessidade crescente de promoyao do desenvolvimento economico sustentavel, contraposta com 

a significativa regulayao da atividade economica, com a crescente intervenyao do Estado nos 

neg6cios e com a excessiva judicializayao dos fenomenos juridicos, sao quest5es relevantes, 

contemporaneas e integram a base de diversos problemas cientificos e praticos que envolvem as 

abordagens das tensoes entre autonomia privada, regulayao e estrategia. 

Essa situayao exige que 0 Direito seja reconhecido nao apenas como ciencia e instrumento legitimo 

de soluyao de conflitos, mas como elemento fundamental de estruturayao dos objetivos das pessoas 

(naturais e juridicas) e das organizayoes (privadas e publicas), para que estas realizem os seus 

objetivos estrategicos com 0 menor custo e com a maior eficiencia possivel, respeitados os limites 

normativos, filos6ficos e eticos decorrentes do Estado Democratico de Direito. 

Nesse contexto, e fundamental 0 desenvolvimento de ideias inovadoras no ambito da ciencia do 

Direito, bern como a analise, a reflexao e a critica propositiva de questoes estruturantes, tais como, 

dentre outras: os limites da intervenyao estatal na atividade economica e na autonomia privadas; a 

normatividade contemporanea e a estruturayao licita dos neg6cios e dos mercados globalizados; a 

liberdade de contratar; a interpretayao finalistica e contemporanea dos institutos classicos do direito 

privado; 0 confronto entre a autonomia privada e 0 interesse publico; a dicotomia entre a 

propriedade privada e a funyao social da empresa; as relayoes entre as empresas, 0 Estado e as 

organizayoes do terceiro setor; a composiyao de interesses privados e publicos nos mercados; a 

ineficiencia dos instrumentos de controle da atividade economica; as parcerias entre 0 publico e 0 

privado; as relayoes entre os modelos de neg6cios, 0 planejamento empresarial, a gestao estrategica 

das organizayoes e a eficiencia dos planejamentos juridicos (tributarios, societanos, contratuais, 

trabalhistas etc); 0 uso de estruturas juridicas tipicamente privadas para organizayao da atividade 

estatal; a dominayao de mercados e a livre concorrencia; as combinayoes de neg6cios, fusoe.~",,~ 

aquisiyoes; a liberdade de agir, de pensar, de informar e de ser informado, de emprAenrer . /~3:~~(;R/~ i\ 
i () ';(' '. 
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• Linha de pesquisa 2: Esfera Publica, Legitimidade e Controle 

2.1 Descri~ao da linha de pesquisa: 

Nilo se pode conceber contemporaneamente a identidade entre esfera publica e Estado. No momento 

contemporaneo, os espa<;os da esfera publica ganham mais amplitude e dinamismo na busca de 

meios coletivos de constru<;ilo de identidades plurais. Nilo e mais entre os poderes de Estado ou em 

razilo da perten<;a a comunidades historicamente situadas, mas entre as diferentes fontes de 

integra<;ilo social, que urn novo equilibrio deve ser perquirido. 

o objeto de estudo desta linha visa a reconstruir as cl<issicas abordagens academicas do direito 

publico, centradas na 6tica do Estado e da Administra<;ilo Publica, a partir de dois instrurnentos do 

processo de integra,ao social: legitimidade e controte.;f( 
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