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1.INTRODUÇÃO 

 

Este relatório tem como objetivo principal sistematizar e apresentar parte dos 

dados já coletados no âmbito do Projeto 151023 ( Internacionalização na Pós-

Graduação Stricto Sensu : uma proposta em construção )  , financiado pelo 

MackPesquisa em 2015, e fazer algumas considerações iniciais  a partir dos dados 

já analisados. 

O projeto teve como objetivo implantar uma ação inovadora de cooperação 

horizontal em um programa de pós-graduação stricto sensu através do 

desenvolvimento de uma Plataforma de Pesquisa visando inicialmente divulgar as 

pesquisas realizadas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Direito Político 

e Econômico e, num segundo momento, conectar-se com outras redes de 

pesquisadores no âmbito nacional e internacional.  

 

O projeto teve os seguintes objetivos específicos:  

 

 Levantar a bibliografia sobre a internacionalização na educação superior 

no Brasil, enfatizando a pós-graduação stricto sensu,, contemplando : 

legislação educacional, programas e ações do governo.  

 

 Identificar e conhecer experiências inovadoras de internacionalização em 

universidades brasileiras.  

 

 Descrever a trajetória dos 6 programas de direito que já alcançaram a nota 

6 na Avaliação Trienal CAPES.  

 

 Conhecer e descrever as ações de internacionalização desenvolvidas por 

3 programas da área de direito ( federal, estadual e particular) que já 

alcançaram a nota 6 .  
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 Caracterizar a área ensino superior em direito no Brasil a partir de bases 

de dados já existentes no MEC , INEP, CAPES no tocante a : origem, 

expansão e diversificação.  

 

 Descrever o perfil do profissional da área de direito a partir da 

normatização legal e de estudos sobre a atuação desses profissionais  

 

 Realizar ações de sensibilização da comunidade acadêmica interna 

buscando estabelecer parcerias internas para inserção gradativa em 

etapas do projeto.  

 

 Divulgar o projeto em desenvolvimento na II Conferência da ASAP Brasil a 

ser realizado em 2015.  

 

 Definir as características e implantar a Plataforma de Pesquisadores.  

 

 Elaborar relatório final, a partir dos dados já coletados, contemplando os 

resultados obtidos, a redefinição do projeto, a identificação de novos 

parceiros e buscar financiamentos externos.  

  
 

O programa selecionado foi o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de 

Direito Político e Econômico da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie que, obteve a nota 5 na Avaliação Trienal CAPES  de 2013, que 

identifica e estabelece  o padrão de qualidade dos programas de pós-graduação 

stricto sensu  no país. Isso significa que o programa poderá concorrer no próximo 

ciclo avaliativo à nota 6 que expressa o padrão de qualidade compatível com os 

centros de excelência internacional. Para tanto, é fundamental a internacionalização 

do programa. 

 

A internacionalização é um indicador da qualidade da educação superior que 

contempla  “   intercâmbio de conhecimentos, criação de redes interativas, 

mobilidade de professores e estudantes, e projetos de pesquisa internacionais, 
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levando-se sempre em conta os valores culturais e as situações nacionais” conforme 

apontado pela UNESCO (1998) 

 

Acredita-se que  educação superior, ao lado de outras instituições  e ações, 

pode contribuir para  reduzir as disparidades existentes entre os diferentes países, 

assegurando  a desenvolvimento social,  político, econômico e cultural sustentável 

aos diferentes países. 

 

Sem uma educação superior e sem instituições de pesquisa adequadas que 
formem a massa crítica de pessoas qualificadas e cultas, nenhum país pode 
assegurar um desenvolvimento endógeno genuíno e sustentável e nem 
reduzir a disparidade que separa os países pobres e em desenvolvimento 
dos países desenvolvidos. O compartilhar do conhecimento, a cooperação 
internacional e as novas tecnologias podem oferecer oportunidades novas 

para reduzir esta disparidade. (UNESCO, 1998) 
 

O tema é atual , está sendo discutido no contexto nacional e internacional  e 

além de interessar á sociedade como todo e aos diferentes países, interessa 

particularmente a  alguns stakeholders e  apoiadores , entre os quais destacam-se :  

diferentes órgãos e programas governamentais responsáveis pelas políticas públicas 

de educação superior , os organismos internacionais , a comunidade acadêmica e  

as universidades. 

 

Knight (2005)  concebe a internacionalização como um processo que integra 

uma dimensão internacional, intercultural e mundial aos objetivos e finalidades do 

ensino superior. Ao estudar o contexto latino americano propôs  um modelo genérico 

de internacionalização que contempla  três níveis que se relacionam de maneira 

dinâmica : o institucional, o setorial e o nacional. O nível nacional pode incluir 

diferentes entidades governamentais e ONGs. O nível setorial refere-se a programas 

de educação nacional. Ressalta que embora  os níveis institucional e setorial tenham 

grande influência na internacionalização da educação superior, o nível institucional , 

que se refere ao conjunto de atividades, se revela como o verdadeiro processo de 

internacionalização. 

Entende-se que é neste contexto que se situa a Internacionalização  da 

educação superior em geral e, em especial da pós-graduação stricto sensu  Assim é 

no contexto dos anos 1980, no âmbito das reformas educacionais que ocorreram 
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nos países desenvolvidos e dos processos de globalização que se insere a política 

de educação superior adotada para a pós-graduação no Brasil, a partir dos anos de 

1990. Mais especificamente na política de avaliação adotada para a pós-graduação 

stricto sensu que institui, a partir de 1998 a internacionalização como um dos 

indicadores de qualidade dos cursos e programas de pós-graduação stricto sensu . 

Para que se entenda o significado e o sentido dado á essa 

internacionalização faz-se necessário contextualizar a problemática principalmente  

a partir dos principais atores envolvidos, tanto no âmbito externo quanto no interno. 

Externamente enfatiza-se  a importância dos organismos internacionais, entre 

os quais a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO)  e a Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Acordo Geral de 

Comércio em Serviços (GAT) , visto que as recomendações de  ambos  terão efeitos 

diferentes nos processos de  internacionalização adotados pelos diferentes países.   

A UNESCO na Conferência Mundial sobre Educação Superior realizada em 

Paris, em 1998, enfatizava a cooperação internacional no campo do ensino superior 

como o seu principal objetivo destacando a necessidade de buscar meios eficazes 

para contribuir para o fortalecimento do ensino superior e da pesquisa nos países 

em desenvolvimento.  

Mais ainda ressaltava que as IES tem a responsabilidade social de ajudar no 

desenvolvimento: 

Instituições de educação superior ao redor do mundo têm a 
responsabilidade social de ajudar no desenvolvimento por meio da 
crescente transferência de conhecimentos cruzando fronteiras, 
especialmente nos países subdesenvolvidos, e trabalhando para encontrar 

soluções comuns para promover a circulação do saber. (UNESCO, 1998)  

 

A utilização do GATS dentro da OMC  que é  entendida por Ranieri (2004), 

como um instrumento de efetivação da comercialização da educação superior o 

superior “ pode ser oferecida como um serviço. Isso significa que a educação, frente 

ao gigantesco conjunto mundial, global de alunos, professores e instituições, passa 

a ser, em verdade, um grande mercado” e pode ser comercializada como qualquer 

outra mercadoria, como uma mercadoria livremente negociada, como um bem 
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privado e não com uma responsabilidade pública. ( ALTBACH; CAVALEIRO, 2016; 

Ranieri, 2004) 

Internamente é importante observar a política pública de educação superior 

adotada no para a pós-graduação , através de diferentes agentes e programas do 

governo federal, que contribuíram para a implantação dos processos de 

internacionalização na pós-graduação, entre os quais a Avaliação Trienal CAPES no 

período 1998/2013 ,  que institui a internacionalização como indicador de qualidade 

da pós-graduação stricto sensu,   

Faz-se necessário ainda observar a política de internacionalização nas 

diferentes IES , em especial nas universidades  caracterizadas como  “instituições 

pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior , de 

pesquisa , de extensão e de domínio e cultivo do saber humano” (LDB, 1996) . 

 

As universidades exercem um papel preponderante para assegurar o 

desenvolvimento  sustentável, aproximar os povos e reduzir as disparidades entre os 

países .  

 

[..] as universidades são os atores que desempenham papel preponderante 

para assegurar o desenvolvimento  e a aproximação dos povos e das 

nações, independentemente da integração econômica, será através delas 

que também estará assegurada a cooperação baseada na solidariedade e 

no respeito às especificidades  de cada população. Será através das 

universidades que se poderá almejar a cooperação baseada na 

solidariedade, na visualização de parcerias  não somente para a 

disseminação dos diferentes patrimônios do conhecimento , mas para a 

criação de uma cultura de paz e de desenvolvimento equilibrado para  

diferentes nações. (STALLIVIERI, 2004, p. 28 ) 

 

 

Na universidade as atividades voltadas para a pesquisa ocorrem nos  cursos 

de graduação e, especialmente de pós-graduação stricto sensu,vista como ator 

essencial nesse processo. 

 
[...] é possível visualizar as políticas de internacionalização acadêmica no 
Brasil, incluindo as estabelecidas no nível de pós-graduação como um 
mecanismo essencial , não somente para a formação acadêmica ( discente 



8 

 

e docente), como também para a solução de problemas não só para a 
comunidade acadêmica do programa e da IES mas brasileiros e comuns da 
humanidade.( MARRARA , 2007, p. 251): 
 

Neste projeto, partiu-se do pressuposto de que existem diferentes sentidos e 

significados para o conceito de internacionalização na pós-graduação stricto sensu 

nos diferentes contextos onde essa prática ocorre e que é preciso discuti-los e 

refletir sobre o seu significado em uma perspectiva multidisciplinar a partir do 

envolvimento da própria comunidade acadêmica para isso, ou seja, no interior dos 

programas das diferentes IES.  

Mais ainda é preciso um olhar externo contemplando a comunidade 

acadêmica nacional e internacional para que se possa essa reflexão possa 

contemplar as diferentes dimensões envolvidas e priorizar um conjunto de ações  

adequadas e pertinentes para a realidade local.  

A internacionalização na educação superior, e em especial nas universidades 

está presente desde as suas origens, mas é a partir  dos  anos de 1980 no contexto  

mundial e dos anos de 1990 na América Latina e, particularmente no Brasil que o 

tema ganha ênfase. 

Para os fins desse relatório os dados foram sistematizados em 7 seções  

tópicos  além dessa introdução. A primeira refere-se aos procedimentos 

metodológicos utilizados para a realização da pesquisa. A segunda parte introduz-se 

a problemática da internacionalização na educação superior no contexto da 

globalização. Na terceira enfatiza o conceito de internacionalização na educação 

superior no Brasil. A quarta aborda a internacionalização como indicador de 

qualidade na pós-graduação stricto sensu no Brasil no período 1998/2013. A quinta 

destaca a internacionalização na área de direito. A sexta contextualiza a 

internacionalização no âmbito da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM ) Por 

fim, as considerações finais . 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Tendo em vista que a problemática em questão é recente e que a pesquisa 

bibliográfica realizada revelou que os estudos sobre o tema   ainda encontram-se em 

estágio inicial de discussão , tanto os relativos ao Sistema Nacional de Pós-

Graduação (SNPG) em sua totalidade quanto os relacionados a determinadas  áreas 

e subáreas de conhecimento realizou-se uma pesquisa qualitativa exploratória com 

dimensão de pesquisa-ação.  

A metodologia da pesquisa-ação adotada foi a proposta por Thiollent (2005), 

entendida como uma estratégia de pesquisa social fundamentada na elucidação de 

problemas sociais e técnicos através de grupos compostos por pesquisadores, 

membros da situação em estudo, outros atores e parceiros interessados na 

resolução , esclarecimento e conhecimento do problema em estudo.  

Esse tipo de pesquisa foi adotado, pois ele opera principalmente como 

pesquisa aplicada e uma de suas áreas prediletas é a da educação, na medida em 

que na organização educacional  existe uma  hierarquia que contempla  diferentes 

grupos, podendo ser utilizada tanto por uma das partes em detrimento dos 

interesses das outras quanto pela interação dos diferentes grupos sociais 

culturalmente diferentes.  

 A pesquisa-ação em  sempre ocupou um lugar importante tanto para 

pesquisar e agir sobre os processos educacionais quanto para envolver os  alunos 

em investigações sobre problemas de seu entorno, a partir dos quais podem 

construir conhecimentos. (Thiollent 2005)  

Em geral os problemas colocados são inicialmente de ordem prática e 

buscam-se soluções para alcançar um objetivo ou realizar uma transformação 

dentro da situação observada. O tema é escolhido em função de um tipo de 

compromisso entre a equipe de pesquisadores e os elementos ativos da situação ou 

pode ser definido antecipadamente ou ainda, emergir gradativamente a partir das 

discussões exploratórias.  

O planejamento da pesquisa-ação é flexível e não segue etapas rígidas, 

possibilitando adaptações em função da dinâmica interna do grupo de 

pesquisadores em ação na situação em questão.  
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No projeto aqui apresentado o problema escolhido emergiu gradativamente a 

partir de discussões exploratórias desde o início de 2014, entre pesquisadores de 

dois grupos da UPM : a Coordenadoria de Avaliação Acadêmica Institucional (CAAI) 

e o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Político e Econômico da 

Faculdade de Direito da UPM , através do Grupo de Pesquisa de Direitos Sociais e 

Políticas Públicas . A partir desses diálogos iniciais novos atores ou apoiadores 

foram sendo gradativamente incorporados.  

Após a aprovação do projeto a equipe originalmente prevista teve que ser 

confirmada e novos pesquisadores foram incorporados ao projeto nas diferentes 

fases. Tal procedimento fazia parte do planejamento e do desenvolvimento do 

projeto na medida em que havia necessidade de sensibilização gradativa da 

comunidade acadêmica, da participação de docentes e orientandos do Programa de 

Pós-Graduação de Direito Político e Econômico e de professores e alunos da 

Faculdade de Direito que pudessem trazer contribuições para as diferentes etapas 

do projeto. Por outro lado,  alguns pesquisadores saíram do projeto pela 

impossibilidade de nele continuar. 

O grupo de pesquisadores internos e externos que participou do processo em 

seus diferentes momentos está no Quadro 1. 

A coleta de dados foi realizada durante todo o período do projeto, pois pela 

natureza qualitativa da pesquisa que não parte de hipótese pré-estabelecidas e sim 

de questões mais amplas que vão se delimitando gradativamente , cada etapa 

realizada sinalizava a necessidade de novos dados e assim sucessivamente. Da 

mesma forma a pesquisa bibliográfica realizada direcionava novos desdobramentos 

que realimentavam o processo.  

Os dados foram coletados através de vários procedimentos complementares 

e inter-relacionados: pesquisa bibliográfica, análise documental e entrevistas com a 

comunidade acadêmica da UPM nos diferentes níveis institucionais: 

Coordenadorias, Faculdade de Direito , Programa de Pós-Graduação  em Direito 

Político e Econômico (PPGDPE) . 

Tendo em vista os diversos temas a serem abordados no projeto e o inter-

relacionamento entre eles, a dinâmica dos trabalhos se deu através de encontros 

quinzenais entre os diferentes pesquisadores envolvidos com o intuito de propiciar 

uma sensibilização gradativa da comunidade acadêmica da universidade. 
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 Cumpre destacar ainda que a coleta de dados nas bases eletrônicas da 

CAPES não pode ser realizada em sua totalidade pois os dados disponibilizados não 

estão consolidados em uma única base o que gera inconsistência nos mesmos e a 

necessidade de uma validação dos dados que será realizada posteriormente.   

 

Quadro 1 – Equipe de Pesquisadores Voluntários que participaram do Projeto   

Pesquisador Unidade 

Profa.Maria Lucia Indjaian  UPM Centro de Ciências Sociais Aplicada (CCSA) 

Coordenadoria de Avaliação Acadêmica Institucional  (CAAI)  

Profa.Clarice Seixas Duarte  UPM Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico 

(PPGDPE) 

Prof. Arthur Capella UPM Faculdade de Direito (FD) 

Prof. Renato Monteiro UPM Faculdade de Direito (FD) 

Representante de Internacionalização da Faculdade de Direito (FD) 

Prof. Flávio Bastos UPM Faculdade de Direito (FD) 

Pedro Ximenes UPM Divisão de Tecnologia e Informação (DTI) 

Rafael Mota UPM Divisão de Tecnologia e Informação (DTI) 

Betania Soares  UPM Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação  (DPPG) 

Juliana Leme Faleiros Orientanda do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e 

Econômico (PPGDPE) 

Representante da Comissão de Internacionalização do Programa 

Luiz Ismael Pereira Orientando do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e 

Econômico (PPGDPE) 

Paula Zambelli Orientanda do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e 

Econômico (PPGDPE) 

Luciana Baruki Orientanda do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e 

Econômico (PPGDPE) 

Klariene Araujo Orientanda do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e 

Econômico (PPGDPE) 

Alvaro Cruz  Pesquisador externo 

Profa.Rebecca Profa. Tulaine University 
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3. A INTERNACIONALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO DA 

GLOBALIZAÇÃO. 

A pesquisa bibliográfica realizada até o momento de elaboração desse 

relatório evidenciou que o conceito de internacionalização  na educação superior  

além de complexo , tem diferentes significados e sentidos de acordo com a época, 

os agentes envolvidos e os diferentes contextos  sociais , políticos, econômicos e 

culturais nos quais as diferentes práticas ocorrem . 

O termo internacionalização ganha ênfase no âmbito do processo de 

globalização. Não obstante,  é preciso ressaltar que a  natureza internacional da 

universidade é um fenômeno que nos remete à própria origem dessa instituição na 

Idade Média quando foram criadas as primeiras universidades denominadas de 

universitas onde se encontravam docentes e alunos de diferentes países  ( Miura, 

2006; Morosini, 2006, Ranieri, 2004) 

Como destaca Ranieri (2004, p. 7) o termo é internacionalização é inerente ao 

desenvolvimento do ensino superior:  

Na verdade, a internacionalização é inerente ao desenvolvimento do ensino 
superior. E a sua expansão é inevitável, diante da sociedade globalizada   
[...} as primeiras universidades ocidentais, criadas no século XIII, já tinham 
esse caráter internacional. A universidade de Paris, que, posteriormente, se 
transformou na conhecida Sorbone, foi criada com esse caráter de 
congregação de professores e alunos, vindos de diferentes partes da 
Europa, que usavam o latim como linguagem comum. E também a 
Universidade de Bolonha com uma formação diferenciada foi criada pelos 
alunos, que escolhiam os professores onde quer que eles estivessem, 
atraindo-os mediante altos salários . 

 

Essas universidades  tinham um  caráter espontâneo  e caracterizavam –se  

como um espaço autônomo de discussão e reflexão de ideias, a partir da definição 

de temas definidos pelos estudantes.Os professores eram contratados e 

remunerados para atender ás  expectativas previamente definidas e os  que não 

atendessem de maneira satisfatória  eram multados. Gradativamente perdem a sua 

autonomia, para a Igreja que detinha o controle das escolas e para a aristocracia  

que as entendia como um poder paralelo.  Com a emergência do Estado-Nação, 

surgem as “universidades plantadas” que são por ele financiadas e tem o 

compromisso de contribuir para o desenvolvimento e hegemonia dos Estados. Esse 
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compromisso pode ser visto na universidade alemã que investe em pesquisas 

visando o fortalecimento do Estado. Já a universidade francesa tinha como função 

profissionalizar os trabalhadores.(LIMA, 2002)   

A partir dos anos de 1960 os programas internacionais com o objetivo de 

estabelecer projetos de cooperação ganham força.nos EUA  Mas, é na década de 

80, que se observa um  maior incremento nas atividades internacionais.( ALBINO, 

2008 APUD, SILVA, 2011). 

A globalização é resultado de um conjunto de fatores econômicos, sociais, 

políticos e culturais que traz mudanças e modificações nos diferentes setores 

econômicos e, em especial na educação, nos  diferentes países Latina, em especial 

para o Brasil. (SILVA , 2011; STALIVIERI, 2004; MOROSINI, 2006;  KNIGHT, 2005  

Ranieri, 2004,) 

Com o aumento da competitividade o diferencial passa a ser a 

internacionalização das instituições de ensino superior, “ou seja, no nível de 

excelência das parcerias e na qualidade das oportunidades que as universidade tem 

a oferecer aos seus estudantes e professores de adquirirem, durante sua vida 

acadêmica, uma experiência no exterior”, (STALLIVIERI, 2004, p. 31). 

Até os anos de 1980, a cooperação nas universidades europeias ocorria 

basicamente através da mobilidade estudantil em função de iniciativas  individuais  

de alguns pesquisadores e através de acordos bilaterais. A partir dessa data, 

diferentes programas de mobilidade em grande escala são criados, os quais, se 

desdobram em  novos programas . (STALLIVIERI, 2004) 

Observa-se que os termos globalização e internacionalização estão 

intimamente ligados. No entanto eles  não são sinônimos. Albino (2008) apud Silva 

(2011) ressalta que o conceito de internacionalização refere-se  a uma fase ou etapa 

de adaptação ao fenômeno da globalização e contempla políticas e práticas 

realizadas pelas instituições de ensino superior, pelos indivíduos e sistemas 

acadêmicos para lidar com o ambiente global, e, desta forma, integraR aspectos 

locais com os internacionais. Knight (2005) enfatiza que os conceitos de 

internacionalização e globalização são distintos embora sejam inter-relacionados. A 
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globalização é um fator ambiental que pode ter impactos positivos ou negativos 

sobre e educação. Silva (2011) destaca que o processo de globalização é entendido 

como a intensificação de das relações econômicas , sociais , políticas e culturais à 

escala mundial. 

O levantamento bibliográfico permitiu notar ainda que ao termo 

internacionalização são associados significados distintos e por vezes confusos, tais 

como :  mobilidade acadêmica; associações internacionais para novos programas 

acadêmicos; cooperação internacional horizontal; cooperação internacional vertical; 

internacionalização ativa; internacionalização passiva;  inclusão de um dimensão 

internacional, atividades transnacionais; projetos de desenvolvimento internacional;  

planos de estudos interculturais e mundiais  ; atividades transnacionais; intercâmbios 

e sociedades internacionais; transnacionalização;  projetos de desenvolvimento 

internacional. (MOROSINI, 2006; 2011; LIMA; MARANHÃO, 2009; 

KNIGHT,2005;STALLIVIERI, 2004; ALTBACH;CAVALEIRO, 2016; DRIDIKSSON, 

2005, apud  MOROSINI, 2011). 

Não se pretende aprofundar cada um desses conceitos nesse relatório, mas 

destacar alguns que contribuam para iniciar a sistematização de um referencial 

teórico  que possa fundamentar  as considerações iniciais aqui realizadas e possam 

ser aprofundadas. 

 A maior parte desses conceitos está presente, especialmente, a partir dos 

anos de 2000,  tanto na literatura internacional quanto em documentos dos 

diferentes órgãos envolvidos nessa problemática e fundamenta parte  dos trabalhos 

realizados. 

O termo cooperação horizontal e vertical é utilizado por Dridiksson,( 2005, 

apud Morosini, 2011).O modelo de cooperação  internacional vertical é destacado 

como sendo o de maior porte e se fundamenta na competitividade  e na ocupação 

de uma posição no mercado mundial.Já o modelo de cooperação horizontal  aponta 

entre outros aspectos, para o desenvolvimento de uma política de diálogo e 

intercâmbio, para o trabalho em redes e para uma cultura de solidariedade 

internacional que respeite as capacidades de cada país.  
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Os conceitos de internacionalização ativa e passiva são utilizados  por  

Knight, (2005, apud Lima;Maranhão, 2009.) e  devem ser entendidos  no contexto da 

internacionalização educacional contemporâneo  onde ocorre um crescimento da 

mobilidade de alunos, abertura de campi e instalação de instituições fora do país de 

origem como ressalta Knight (2005 apud Lima; Maranhão , 2011) . 

A internacionalização ativa estaria presente nos países mais desenvolvidos e 

a passiva nos países periféricos ou em desenvolvimento: 

[...] enquanto a internacionalização ativa está limitada a poucos países, se 
presta a criar condições que favoreçam a emergência de uma espécie de 
internacionalização hegemônica (DALE, 2004; TEODORO,2003; 
SANTOS,2002) e por isso mesmo capaz de exercer expressiva influência  
sobre a organização do sistema mundial de educação superior, a 
internacionalização passiva está presente na maioria dos países 
semiperiféricos e periféricos da economia-mundo e seus resultados tendem 
a responder mais a interesses comerciais do que 
culturais.(LIMA;MARANHÃO,2009) 

 

Silva (2011) ainda que os países desenvolvidos, os países de centro são 

vistos como polos  de concentração  da ‘qualidade”, em detrimento dos países 

periféricos. 

As formas de internacionalização ainda variam de acordo com as diferentes 

áreas de conhecimento. As áreas voltadas para as ciências e tecnologias  possuem 

temas  que tem interesse internacional o que facilita o trabalho de equipes 

internacionais.. Por outro lado as áreas de humanas e de ciências sociais os temas 

são voltados mais para o interesse nacional. (Silva, 2011). 
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4. A INTERNACIONALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

A seguir faz-se um breve histórico destacando a origem da educação superior 

no Brasil em especial da universidade brasileira para na sequência abordar a 

internacionalização na educação superior a partir dos anos de 1990. 

As primeiras instituições de ensino superior denominadas de faculdades 

foram as de Medicina, Direito e a Politécnica  e seguiam o modelo francês na sua 

estruturação, isto é, mais voltadas para o ensino do que para a pesquisa e 

estruturadas em cátedras vitalícias.. 

As primeiras ações de internacionalização estavam voltadas para o ensino e 

podem ser vistas na trajetória dos estudantes  da elite portuguesa tinham que ir para 

a metrópole para realizarem seus estudos . . 

Um olhar sobre o desenvolvimento  e expansão do ensino superior no Brasil, 

através da diversificação de suas instituições de ensino superior e de seus objetivos 

e finalidades  permite observar que gradativamente  estas ações se voltam para o 

âmbito da pesquisa que começa a se estruturar de maneira mais institucional nas 

universidades.  

A primeira universidade brasileira foi a Universidade do Rio de Janeiro, 

posteriormente denominada Universidade do Brasil, foi criada em 1920, através da 

junção de faculdades preexistentes.  A autonomia dessas faculdades foi  preservada 

e a universidade estava voltada para o ensino.Em 1934é criada a Universidade de 

São Paulo que reunia faculdades tradicionais e independentes e que contou com a 

colaboração e participação de pesquisadores estrangeiros nas suas atividades ainda 

predominantemente  voltadas  para o ensino.  

Em 1951 tem-se a criação da CAPES   (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Ensino Superior) e do CNPq 9Conselho Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento) como agências  de fomento ao desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia 

Em 1961 foi criada a Universidade de Brasília em 1961, que  foi a primeira  

universidade brasileira  que não foi criada através da junção de faculdades pré-

existentes.Ela foi organizada e estruturada segundo o modelo norte americano , na 
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forma de uma fundação e de departamentos que substituíram as cátedras vitalícias 

até então existentes. 

O Estatuto das Universidades Brasileiras promulgado em 11 de abril de 1931 

é um dos primeiros marcos regulatórios da educação superior e     estabelecia que 

as universidades podiam ser de natureza administrativa particular ou pública 

(federal,estadual ou municipal e deveriam oferecer três cursos dentre os existentes : 

Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras.  os existentes. Essa 

estrutura seria articulada por uma reitoria e as faculdades manteriam sua autonomia 

jurídica. 

Em 1968, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Reforma Universitária  9 Lei 

5540/68)  que entre outras estabelecia: criação de departamentos;sistema de 

créditos; vestibular classificatório; cursos de curta duração; ciclo 

básico;indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão; regime de tempo integral 

para professores.  Embora a lei se dirigisse para as Instituições Federais de Ensino 

seu alcance atingiu as instituições particulares que se adaptaram a ela, visto que 

dependiam de subsídios governamentais. 

A partir desta data  tem-se um conjunto de leis e normatizações que 

contribuem para a estruturação da universidade fundamentada na indissociabilidade 

do ensino, da pesquisa e da extensão .  

Nesse contexto,  se desenvolvem políticas , programas , inicialmente no 

âmbito do governo federal e gradativamente no âmbito das próprias IES voltadas 

para a internacionalização da educação superior.  

Lima e Contel (2011, p. 157) entendem que o processo de internacionalização 

no Brasil sofre sucessivas modificações a partir de 1930 tanto em função de fatores 

internos quando de fatores externos e que o sistema ainda é pouco 

internacionalizado e que assim permanecerá nos próximos anos. 

Elas foram decorrentes de fatores internos , tais como ;heterogeneidade do 
sistema de educação superior brasileiro, descontinuidade política entre os 
diferentes governos, transformação de necessidades identificadas e 
consequente alteração de motivações que justificavam investimento em 
política de internacionalização, a maior ou menor disponibilidade de 
recursos financeiros etc.; de caráter externo, podem ser citados;interesse de 
natureza política, econômica e econômica.  
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Os autores propõem a periodização do processo de internacionalização da 

educação superior em quatro períodos. O primeiro período (1930/1950) caracteriza-

se pela participação de professores estrangeiros, do “professor visitante” nas 

universidades brasileiras e buscava a consolidação do projeto acadêmico das 

universidades em especial, na Universidade de São Paulo, Universidade do Distrito 

Federal, Universidade do Brasil e Universidade de Porto Alegre..  

O segundo período (1960/1970) pela presença de consultores nas 

universidades para a reestruturação do sistema acadêmico nos moldes do norte 

americano.  

O terceiro período (1980/1990) coincide com o período de expansão e 

consolidação da pós-graduação stricto sensu e com o incremento da pesquisa de 

ponta em áreas estratégicas. 

Por fim, o último período,  tem início nos anos 2000  e ainda  está em curso,  

caracteriza-se pela presença de órgãos governamentais e da iniciativa privada no  

financiamento da internacionalização e pela inserção internacional da pós-

graduação stricto sensu. 

A literatura pesquisada evidencia que durantes esse período diferentes 

práticas, modalidades, atividades e ações voltadas para a internacionalização da 

educação superior foram realizadas e que essas diferentes práticas são 

denominadas por terminologias diferentes, que merecem um estudo mais 

aprofundado. 
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5. A INTERNACIONALIZAÇÃO COMO INDICADOR DE QUALIDADE NA PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO BRASIL NO PERÍODO 1998/2013 

 

A avaliação da qualidade da pós-graduação stricto sensu no Brasil é uma 

atribuição do governo federal desde regulamentação desse nível de ensino através 

do Parecer CFE 977 de 3 de dezembro de 1965.  

Para garantir a qualidade dos cursos de pós-graduação stricto sensu e evitar 

“repetir a graduação, já de si precária, com o abastardamento inevitável dos graus 

de Mestre Doutor”  e, dessa forma, disciplinar o processo de implantação dos cursos 

de pós-graduação. o referido parecer sugeria o controle dos cursos através de um 

sistema de acreditation .O Conselho Federal de Educação ficaria responsável por 

definir os critérios e pela aprovação dos cursos.   

A partir de 1976, a avaliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu 

passa a ser atribuída à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), criada em 1951, como agência de financiamento com o intuito de 

assegurar a existência de pessoal especializado para atender às necessidades dos 

empreendimentos que visavam o desenvolvimento do país.   

Ao receber a atribuição de realizar a avaliação da pós-graduação stricto 

sensu, a CAPES passou a ser responsável também pela acreditação e pela garantia 

pública da qualidade, como destaca Sguissardi (2006). 

A primeira avaliação ocorreu em 1978. Nos anos de 1990, o modelo de 

avaliação adotado passa por profundas modificações e é implantada a nova 

sistemática da Avaliação Trienal de Programas visto que a sistemática adotada não 

estaria mais discriminando os cursos no interior das áreas de conhecimento e nem 

entre as diferentes áreas de conhecimento. Os resultados da avaliação de 1994 

evidenciavam que 41% dos cursos de mestrado obtiveram o conceito mais alto da 

avaliação. De maneira semelhante, 53% dos cursos de doutorado haviam obtido tal 

conceito. Com ressalta Spagnolo,  “se todos os cursos vierem  a atingir os níveis 

mais altos, projeta-se um cenário onde a utilidade prática da avaliação seria 

reduzida a zero.” Mais ainda, o sistema de  avaliação , “ que estimula a competição 

por prestígio e por recursos é o que garante a manutenção da qualidade.Não 
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apenas os bons são premiados. Os ruins  - e os que não demonstraram capacidade 

de reverter a situação em que se encontram – são desenganados.” 

No entanto, um curso com conceito A não poderia ser comparado com  “ a 

excelência acadêmica de padrão internacional “ pois os conceitos adotados na 

avaliação CAPES “ não foram pensados para comparações internacionais”  Frente a 

um modelo  cujas possibilidades estavam esgotadas tornava-se necessário pensar 

em uma segunda geração de avaliação que teria como características  padrões 

internacionais como, entre outras: adotar como critérios de qualidade padrões 

internacionais e adotar a autoavaliação como parte integrante do processo.   

(SPAGNOLO, p. 13). 

No mesmo contexto, o então presidente da CAPES, baseado nos resultados 

da avaliação de 1994, destacava como metas para a nova Diretoria “ intensificar a 

cooperação internacional , sempre objetivando a articulação entre grupos 

universitários brasileiros e de determinados países, em torno de projetos comuns de 

pesquisa”, como uma maneira de “qualificar as universidades brasileiras, de formar 

recursos humanos de elevado padrão acadêmico e de consolidar a pesquisa no 

Brasil 

A avaliação até então centrada na formação de professores passa a enfatizar, 

a pesquisa e a produção do conhecimento, como destacam, entre outros, Spagnolo 

e Souza (2004);  Kuenzer e Moreira (2005) e  Moreira (2009).  

Entre as finalidades dessa avaliação duas destacam-se de maneira especial 

as de: “estabelecer o padrão de qualidade exigido desse nível de ensino e identificar 

os programas que atendem tal padrão; impulsionar a evolução de todo o Sistema 

Nacional de Pós-Graduação, SNPG, e de cada programa em particular, antepondo-

lhes metas e desafios que expressem os avanços da ciência e tecnologia na 

atualidade e o aumento da competência nacional nesse campo e contribuir para o 

aprimoramento de cada programa de pós-graduação “.(RELATÓRIO DA 

AVALIAÇÃO TRIENAL CAPES, 2007 e 2010)  

Já foram realizados  cinco ciclos completos ( 2001, 2004, 2007 , 2010 e 2013) 

dentro dessa sistemática . 

 A avaliação é realizada em duas etapas através das decisões de dois 

colegiados: Conselho Técnico Científico (CTC) e Comissões de Área. 
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 Na primeira, participam todos os programas de pós-graduação que compõem 

o SNPG, independentemente do seu nível de classificação (mestrado acadêmico, 

mestrado profissional e doutorado) ou da  natureza administrativa da IES (federal, 

estadual, municipal ou particular).A nota máxima que um programa pode obter 

nessa etapa é 5, que caracteriza o que aqui se denomina Padrão Nacional de 

Qualidade (PNQ) e, também, é a nota máxima que um Programa de Mestrado pode 

obter nessa avaliação.  

Na segunda etapa participam apenas os programas que oferecem cursos de 

doutorado, que obtiveram a nota 5 na primeira etapa e que  foram indicados 

elegíveis para as notas 6 e 7,  que são exclusivas para os programas que 

apresentem desempenho equivalente aos dos centros internacionais de excelência. 

A nota 7 representa o Padrão de Excelência desses programas, que aqui se 

denomina de  Padrão Internacional de Qualidade (PIQ).  

Os programas que recebem as notas 1 e 2, não são recomendados; deixam 

de integrar o SNPG e têm as autorizações  de funcionamento e o reconhecimento 

dos cursos de mestrado e doutorado  canceladas. Apenas os diplomas emitidos no 

período em que o programa obteve nota igual ou superior a 3, terão validade 

nacional.  

Os que obtêm notas iguais ou superiores a 3 são recomendados e passam 

e/ou continuam a integrar o SNPG. (Portaria CAPES nº 13, de 1º de abril de 2002)  

Os resultados da avaliação são ainda utilizados para fundamentar o parecer 

da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE) e 

a homologação realizada pelo MEC, nos processos de reconhecimento e renovação 

de reconhecimento de cursos de pós-graduação. 
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6. A INTERNACIONALIZAÇÃO NA ÁREA DE DIREITO NA AVALIAÇÃO TRIENAL 

CAPES DE 2013  

 

Para os fins desse relatório serão apresentados os dados sobre o perfil dos 

programas em termos de sua caracterização quanto à área de concentração, linhas 

de pesquisa e atividades de internacionalização no último triênio. 

  

Os dados foram coletados nas Fichas de Avaliação dos Programas 

disponibilizada no site da CAPES e nos sites dos programas..Um conjunto de dados 

encontra-se ainda no Apêndice e será complementado com entrevistas 

posteriormente.  

 

 A área de direito conta 82 programas distribuídos pelo país de maneira não 

homogênea entre as diferentes regiões, conforme os dados da Tabela 1. As regiões 

sul e sudeste são respondem por 75%  da oferta dos programas. Apenas a região 

sudeste é responsável por 49%..  

 

A seguir apresentam-se parte do material coletados sobre os oito  programas 

da área de direito que são classificados com o padrão de qualidade compatível com 

os grandes centros de excelência internacional que pertencem às universidades 

;Universidade de Brasília, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Paraná, Universidade de São 

Paulo, pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais e Universidade Vale do Rio dos Sinos.  

  

 Os dados da Quadro 2 mostram  que os programas se distribuem pelas 

regiões centro-oeste, sul e sudeste, sendo que a maioria se encontra nas regiões sul 

e sudeste o que reflete uma característica dos programas da área de direito, 

conforme os dados da Tabela 1, tem 75% dos programas nas regiões sul e sudeste. 

 

 

 

Quadro 2 . Distribuição dos programas segundo a natureza administrativa e região 
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Programas 

Ano Início 

Mestrado 

Ano Início 

Doutorado 

Natureza 

Administrativa 

 

Região 

UnB 1975 2003 Federal Centro-Oeste 

UFMG 1978 1931 Federal Sudeste  

UFSC 1974 1984 Federal Sul 

UFPR 1982 1994 Federal Sul 

USP 1971 1971 Estadual Sudeste 

PUCRS 1988 2000 Particular Sul 

PUMG 1997 2000 Particular Sudeste 

UNISINOS 1997 1999 Particular Sul  

Fonte: CAPES 

  

No entanto, chama a atenção que a região Centro-Oeste que conta com 

apenas sete programas, está no grupo dos programas com excelência  

internacional. Com relação á natureza administrativa das IES dos programas 

observa-se a  presença de programas de universidades particulares, federais e uma 

estadual.  

 

Todos os programas tiveram o ano de início dos cursos de mestrados no 

período 1971 a 199. Já a maioria dos cursos de doutorado são mais recentes , 

sendo que os programas da UnB, PUCRS, PUCMG e UNISINOS tiveram o ano de 

início de seus cursos após o início das sistemática de avaliação Trienal CAPES . 

Tabela  1 - Distribuição dos Programas de Pós-Graduação por Região Geográfica 

Regiões Nº Programas % 

Sudeste 40 49,0 

Sul 21 26,0 

Nordeste 11 13,0 

Centro-Oeste 7 8,0 

Norte 3 4,0 

Total 82 100,0 

Fonte:CAPES 



24 

 

O relatório de avaliação  e o documento de área da avaliação de 2013 

indicam que a área tem demonstrado progresso com a internacionalização dos 

programas e tem demonstrado que tende a intensificar as redes de pesquisa 

 Presença de docentes e discentes e produção científica nos centros mundiais 

de referências 

 Crescimento do número de publicações em periódicos internacionais  a partir 

de 2008 

 Crescimento do numero de grupos de pesquisas liderados por brasileiros  e 

estrangeiros desde 2008 

 Intercâmbios constantes 

 Visitas de docentes e discentes em instituições estrangeiras 

 Formação da Rede Brasil Alemanha de Direito em 2013 

 

         Para que os programas obtenham as notas 6 e 7 ,  que  “são aqueles que 

revelam inserção internacional e que tem um nível de desempenho altamente 

diferenciado em relação aos demais programas da área” devem atender aos critérios 

descritos no Quadro 3.  

 

Quadro 3 Critérios para as notas 6 e 7  

Nota 6 Nota 7 

Predomínio do Conceito Muito BOM  nos 
itens dos quesitos 
 

Conceito Muito bom em todos os itens dos 
quesitos  

Eventual conceito bom em alguns itens Nível de desempenho (formação de doutores 
e produção intelectual) diferenciado em 
relação aos demais programas da área 

Nível de desempenho (formação de doutores 
e produção intelectual) diferenciado em 
relação aos demais programas da área  

Desempenho equivalente ao dos centros 
internacionais de excelência na área 
(internacionalização e liderança) 

Desempenho equivalente ao dos centros 
internacionais de excelência na área 
(internacionalização e liderança) 

 

  

Desempenho diferenciado, compatível com o 
melhor padrão internacional, no que diz 
respeito à produção científica, em especial 
com publicações em periódicos classificados 
A ou B1 em todos os anos do triênio, 
produção que deve estar bem distribuída no 
corpo docente 

Atender os critérios da nota 6 

Exercício de liderança nacional na área, que 
será aferida com a posição consolidada 
nacionalmente com a formação de doutores , 
com participação ativa de seus egressos em 
atividades de docência, e com a existência de 
projetos conjuntos com instituições nacionais 
e/ou internacionais , com a participação ativa 
do corpo docente em entidades científicas 

Atração de um grande número de alunos de 
outros Estados e países 
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nacionais, em conselhos editoriais de 
periódicos e em eventos importantes da área  

Manutenção de vínculos de colaboração 
consolidados com instituições estrangeiras de 
alto padrão de excelência envolvendo a maior 
parte do corpo docente, sendo considerados, 
para esse fim, a participação em projetos de 
intercâmbio internacional que envolva o 
acolhimento de alunos, a manutenção de 
acordo de cooperação com instituições 
estrangeiras no quadro de convênios  
financiado por agências de fomento e a 
existência de doutorandos desenvolvendo, 
como bolsistas, doutorado sanduiche em 
instituições no exterior, a promoção de evento 
científico internacional e a participação de 
parte do corpo docente em atividades de 
inserção internacional, como, a presença de 
outras instituições, desenvolvendo pesquisa 
com equipes estrangeiras , participação em 
eventos internacionais importantes para a 
área, ser membro de diretoria de entidades 
acadêmicas internacionais ou de conselhos 
editoriais  

Participação de mais de 20% dos 
doutorandos em atividades de doutorado-
sanduiche anualmente 

 

A seguir apresentam-se os dados relativos ás área de concentração, linhas e 

pesquisa , modalidades de internacionalização dos programas euma síntese do 

perfil desses programas. 
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POGRAMAS DIREITO NOTA 6 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE 

PESQUISA 

Programa Área de 

Concentração  

Linhas de Pesquisa 

 

 

UNB  

 

 

Direito, Estado e 

Constituição 

Pluralismo Jurídico e Direito Achado na Rua 

Constituição e Democracia: Teoria, História e 

Direitos Fundamentais e Jurisdição 

Constitucional. 

 Sistemas de Justiça, Direitos Humanos e 

Educação Jurídica 

 Globalização, Transformações do Direito e 

ordem Econômica 

Direitos Metaindividuais, Processo e suas 

Origens Romanistas 
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PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE 

PESQUISA 

Programa Área de 

Concentração  

Linhas de Pesquisa 

UFMG Direito e justiça Poder, cidadania e desenvolvimento no Estado 

democrático de direito 

Direitos Humanos e Estado democrático de 

direito 

História, poder e liberdade 
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PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE 

PESQUISA 

Programa Área de Concentração  Linhas de Pesquisa 

 

 

UFSC 

Teoria, Filosofia e 

História do Direito  

Conhecimento Crítico, Historicidade, 

Subjetividade e Multiculturalismo 

Direito, Estado e 

Sociedade 

Constituição, Cidadania e Direitos 

Humanos: 

 

Direito e Relações 

Internacionais 

Direito da Sociedade da Informação e 

Propriedade Intelectual 

 Direito, Meio Ambiente e Ecologia Política 

Globalização, Regionalismo e Atores das 

Relações Internacionais 

 Sociedade, Controle Social e Sistema de 

Justiça 

(retomar  projetos com temática 

internacional nas diferentes linhas de 

pesquisa 
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PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE 

PESQUISA 

Programa Área de Concentração  Linhas de Pesquisa 

UFPR As áreas de concentração e  as linhas de pesquisa não foram 

explicitadas na Ficha de Avaliação  
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PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE 

PESQUISA 

Programa Área de 

Concentração  

Sem Informação 

 

 

 

 

 

USP 

Internacional 

Penal 

Processual 

Sistemas Jurídicos 

Contemporâneos e  

Direito Romano 

Direitos Humanos, 

Filosofia 

 Teoria Geral do 

Direito. 
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PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE 

PESQUISA 

Programa Área de Concentração  Linhas de Pesquisa 

 

 

PUC-RS 

Fundamentos 

Constitucionais do 

Direito Público e 

Privado 

Hermenêutica, Justiça e Estado Constitucional  

 

Eficácia e Efetividade da Constituição e dos 

Direitos 

Fundamentais no Direito Público e no Direito 

Privado 

 Teoria Geral da 

Jurisdição e Processo 

Jurisdição, Efetividade e Instrumentalidade do 

Processo 
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PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE 

PESQUISA 

Programa Área de Concentração  Linhas de Pesquisa 

PUCMG  Público 

 

Sem Informação 

 Privado  

 Processual  

 Teoria do Direito 

As quatro áreas de concentração do Programa são ainda fundadas em divisão 
clássica dos ramos tradicionais do direito 
(Público, Privado, Processual e Teoria do Direito). A formatação de áreas de 
concentração generalistas prejudica a consistência 
das linhas de pesquisa com as próprias áreas. No entanto, mesmo com esta 
opção, o Programa tem procurado criar articulação 
entre as áreas, principalmente no último ano. Para tanto, como eixo temático, o 
Programa elegeu o tema do Estado Democrático 
de Direito. Ressalta-se que o Programa mencionou na proposta o planejamento 
para reformulação já no próximo triênio, o que é 
positivo. 
De maneira geral, as linhas de pesquisa, projetos de pesquisa e disciplinas 
possuem coerência, consistência e abrangência. 
O programa, em que pese o problema das áreas de concentração, consegue, na 
ponderação com os demais tópicos do item, 
alcançar os requisitos necessários ao indicativo MUITO BOM. 
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PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE 

PESQUISA 

Programa Área de Concentração  Linhas de Pesquisa 

 

UNISINOS 

 

Direito Público 

 

Hermenêutica, Constituição e Concretização 

de Direitos 

 

Sociedade, Novos Direitos e 

Transnacionalização 
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  PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 - ATIVIDADES INTERNACIONAIS 

 AVALIAÇÃO TRIENAL CAPES  2013 

 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB 

 

AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO  

AÇÕES INTERNACIONAIS  COM 17 INSTITUIÇÕES (Ficha de Avaliaç não 
especifica o que são)  
- Consórcio Latino-americano de Direitos Humanos, com apoio da CAPES,  
 - Instituto Max Planck,  
- Instituto de Estudos Políticos de Paris, 
 -Université Paris/Marne-La-Vallée,  
 -Università degli Studi di Perugia – Itália, l 
 -Institute do King’s College de Londres,  
 -University of Michigan,  
 -Universidade Nova de Lisboa,  
 -Universidade de Firenze,  
 -Università degli Studi Roma Tre - Itália,  
 -Universidad de Buenos Aires,  
 -Universidad Nacional del Paraguay,  
 -UniversidadNacional del Uruguai, 
 -Universidad Externado – Colômbia, 
 -Universidad Nacional de la Plata – Argentina,  
 -Università degli Studi di Macerata - Itália e 
 -Universidad del Rosário. 

 
PROFESSORES ESTRANGEIROS VISITANTES 

Programa recebeu 12 professores estrangeiros em  2012 
 

PARTICIPAÇÃO EM REDES DE PESQUISA 

O Programa participa de redes de pesquisa, destacando a ACORN-
REDECOM (Americas Communication Research Network /Red Americana de 
Investigación e Información y Comunicación e a NOHA (Network on 
Humanitarian Action). 

 

APRECIAÇÃO  
Existem planos concretos de internacionalização, a exemplo de dois convênios 
internacionais 
Os critérios de internacionalização e liderança parecem bem atendidos, na 
medida em que o Programa obteve elevado nível de 
articulação internacional para intercâmbio em pesquisa, com professores 
visitantes e atividades conjuntas frequentes com 
instituições de excelência, além de turma específica para alunos estrangeiros. A 
produção, conforme destacado, é uma das mais 
relevantes da área, seja em termos qualitativos, seja em dados quantitativos. 
Importante destacar ainda que o Programa acolhe 
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docentes produtivos que são referência nacional em suas respectivas áreas de 
atuação e que as publicações têm forte impacto, 
sendo utilizadas como material bibliográfico por outros programas de pós-
graduação e também nas atividades relacionadas à 
criação e aplicação do direito. 
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PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 - ATIVIDADES INTERNACIONAIS 

 AVALIAÇÃO TRIENAL CAPES  2013 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG 

AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

EVENTOS  
 

-Universidade de Coimbra (Portugal) - o qual gerou evento bilateral em Belo Horizonte 
com financiamento de agências de fomento;  
-Universidade de Lava(Quebec), instituição onde ocorreu evento com participação de 
vários docentes do programa;  
-Universidade de Barcelona (Espanha), que contou com eventos conjuntos e com a 
atuação, no exterior, de docentes do programa em atividades acadêmicas; 
 

INTERCÂMBIO  
 

Università degli Studi di Roma II - Tor Vergata (Italia), com a qual ocorreu 
intercâmbio de docentes e discentes e, em particular, recebeu professor visitante; 

 
PROFESSOR VISITANTE  

 Universidades de Oxford, Aberdeen e Edimburgo (Reino Unido), onde estiveram 
professores do programa no evento. Università degli Studi di Roma II - Tor Vergata 
(Italia), com a qual ocorreu intercâmbio de docentes e discentes e, em particular, 
recebeu professor visitante. 

No esforço de reestruturação do programa, acima citado, que incluiu até mesmo uma 
audiência pública, houve um visível 
planejamento estratégico interno (consubstanciado também, na criação de uma 
"comissão de planejamento estratégico", na 
criação de um documento intitulado "Princípios e metas do programa de pós-graduação 
em direito da UFMG", entre outras 
iniciativas (que inclusive constam no site eletrônico do programa). O planejamento do 
programa para seu desenvolvimento 
futuro, assim, acabou resultando numa estipulação coletiva de SEIS metas abrangentes, 
onde encontram-se medidas ligadas ao incremento do processo de internacionalização e 
promoção de eventos com forte inserção social. Avaliação: MUITO BOM. 
Além disso, a produção docente e mesmo discente, ademais de ter crescido 

significativamente no último triênio, apresenta elevados índices de impacto nacional e 

mesmo internacional, incluindo monografias, cursos e manuais, coletâneas e artigos em 

periódicos nacionais e estrangeiros. Outrossim, são importantes as atividades de 

extensão voltadas à concretização de interesses 

públicos e sociais. Nesse contexto, vale destacar a eleição do eixo temático do combate 

a pobreza como ponto de encontro e articulação da atuação docente e discente para o 

ano de 2013, sem prejuízo de outras iniciativas. O programa mantém intensa integração 

e cooperação com outros programas e instituições de ensino e pesquisa nacionais e 
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estrangeiras, destacando-se as seguintes atividades: a) o programa registra O programa 

demonstra forte impacto regional e nacional. Isso se verifica tanto no que diz com a 

formação de recursos humanos qualificados que atuam no plano do setor público e 

privado em posições de destaque, seja exercendo a docência e a pesquisa em diversas 

IES da região e do Brasil, seja atuando em outras atividades de destaque e com 

relevante inserção social. 

Além disso, a produção docente e mesmo discente, ademais de ter crescido 

significativamente no último triênio, apresenta elevados índices de impacto nacional e 

mesmo internacional, incluindo monografias, cursos e manuais, coletâneas e artigos 

emperiódicos nacionais e estrangeiros. Outrossim, são importantes as atividades de 

extensão voltadas à concretização de interesses públicos e sociais. Nesse contexto, vale 

destacar a eleição do eixo temático do combate a pobreza como ponto de encontro e 

articulação da atuação docente e discente para o ano de 2013, sem prejuízo de outras 

iniciativas.  

 

O programa passou por um processo de reestruturação importante no ano de 2011 no 

qual as inconsistências ainda identificadas 

na avaliação trienal anterior foram profundamente repensadas e transcendidas. O 

crescimento da produção científica ao longo de 

2011 e 2012 foram sensíveis, bem como a própria organização geral do programa nesse 

período. Trata-se de programa de pós graduação tradicional que já ostentou o conceito 6 

no passado e que exerceu e exerce um papel de liderança na área, tanto do ponto de 

vista regional quanto nacional. A continuada formação de doutores na área que 

participam de modo efetivo da docência 

na área é bastante expressiva: em levantamento feito, dos egressos dos últimos 30 anos 

do programa mais de 100 atuam no corpo 

docente permanente de programas de pós-graduação, sendo aproximadamente 60 em 

instituições públicas e 20 programas 

localizados em outros Estados da Federação (computaram-se 10 estados diferentes). 

Registre-se que há doutores formados pela UFMG em todos os programas de pós-

graduação do Estado de Minas Gerais. 

 
O programa demonstra forte impacto regional e nacional. Isso se verifica tanto no que diz 
com a formação de recursos 
humanos qualificados que atuam no plano do setor público e privado em posições de 
destaque, seja exercendo a docência e a 
pesquisa em diversas IES da região e do Brasil, seja atuando em outras atividades de 
destaque e com relevante inserção social. 
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Além disso, a produção docente e mesmo discente, ademais de ter crescido 
significativamente no último triênio, apresenta 
elevados índices de impacto nacional e mesmo internacional, incluindo monografias, 
cursos e manuais, coletâneas e artigos em 
periódicos nacionais e estrangeiros. Outrossim, são importantes as atividades de 
extensão voltadas à concretização de interesses 
públicos e sociais. Nesse contexto, vale destacar a eleição do eixo temático do combate 
a pobreza como ponto de encontro e 
articulação da atuação docente e discente para o ano de 2013, sem prejuízo de outras 
iniciativas. Conceito MUITO BOM. 
 
O programa mantém intensa integração e cooperação com outros programas e 
instituições de ensino e pesquisa nacionais e 
Estrangeiras 
A produção docente e mesmo discente, ademais de ter crescido significativamente no 
último triênio, apresenta 
elevados índices de impacto nacional e mesmo internacional, incluindo monografias, 
cursos e manuais, coletâneas e artigos em 
periódicos nacionais e estrangeiros. Outrossim, são importantes as atividades de 
extensão voltadas à concretização de interesses 
públicos e sociais. Nesse contexto, vale destacar a eleição do eixo temático do combate 
a pobreza como ponto de encontro e 
articulação da atuação docente e discente para o ano de 2013, sem prejuízo de outras 
iniciativas.  
O programa passou por um processo de reestruturação importante no ano de 2011 no 
qual as inconsistências ainda identificadas 
na avaliação trienal anterior foram profundamente repensadas e transcendidas. O 
crescimento da produção científica ao longo de 
2011 e 2012 foram sensíveis, bem como a própria organização geral do programa nesse 
período. Trata-se de programa de pós – graduação tradicional que já ostentou o conceito 
6 no passado e que exerceu e exerce um papel de liderança na área, tanto do 
ponto de vista regional quanto nacional. A continuada formação de doutores na área que 
participam de modo efetivo da docência 
na área é bastante expressiva: em levantamento feito, dos egressos dos últimos 30 anos 
do programa mais de 100 atuam no corpo 
docente permanente de programas de pós-graduação, sendo aproximadamente 60 em 
instituições públicas e 20 programas 
localizados em outros Estados da Federação (computaram-se 10 estados diferentes). 
Registre-se que há doutores formados pela 
UFMG em todos os programas de pós-graduação do Estado de Minas Gerais. 
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PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 - ATIVIDADES INTERNACIONAIS 

 AVALIAÇÃO TRIENAL CAPES  2013 

UNIVERSIDADE FEDERAL  DE SANTA CATARINA – UFSC 

AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

“ O programa apresenta uma proposta de futuro sólida e plausível de desenvolver-se. A 

proposta consiste no aprimoramento das relações interinstitucionais com outras 

universidades nacionais através programa Minter/Dinter. Em relação a 

internacionalização não há referência expressiva “. 

Apreciação 
 manutenção de vínculos de colaboração consolidados com instituições estrangeiras de 
alto padrão de excelência, envolvendo a 
maior parte do corpo docente, sendo considerados, para esse fim, a participação em 
projetos de intercâmbio internacional que 
envolva o acolhimento de alunos, a manutenção de acordo de cooperação com 
instituições estrangeiras no quadro de convênios 
financiados por agências de fomento, a existência de doutorandos desenvolvendo, como 
bolsistas, doutorado-sanduíche em 
instituições no exterior, a promoção de evento científico internacional e a participação de 
parte do corpo docente de atividades de 
inserção internacional, como, presença em outras instituições, desenvolvendo pesquisas 
com equipes estrangeiras, participação 
em eventos internacionais importantes para a área, ser membro de diretoria de entidades 
acadêmicas internacionais ou de 
conselhos editoriais; 
Não existe o envolvimento de parte expressiva do corpo docente em atividades no 
exterior. Somente uma pequena parte 
participou de eventos internacionais. O que se encontra porém, é a presença de 
professores estrangeiros em atividades no 
programa, especialmente em palestra e participação em eventos. É encontrada na 
Proposta do Programa uma média de 20 
palestras de docentes estrangeiros por ano. 
Também é narrado a existência de um Projeto financiado 
pela Capes com a SPU da Argentina 
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PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 - ATIVIDADES INTERNACIONAIS 

 AVALIAÇÃO TRIENAL CAPES  2013 

      UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR 

AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

ESCOLA DE ALTOS ESTUDOS 

Também há a Escola de Altos Estudos, com financiamento da CAPES. 

Essas atividades merecem destaque por seu caráter sistemático e 

permanente, com países como Itália, Espanha, Portugal, Peru, 

Argentina e Uruguai. 

 Edição de duas “Escolas de Altos Estudos da CAPES” (edital especial 

destinado a programas de excelência), com a permanência por longos 

períodos de professores de ponta no cenário internacional que 

lecionaram créditos para os discentes do programa: no ano de 2010 

houve curso do professor Pietro Costa (daUniversità degli Studi di 

Firenze) e em 2011 curso do professor Avelãs Nunes (da Universidade 

de Coimbra).  

DOUTORADO EM CO-TUTELA  

Doutorado em co-tutela, para dupla titulação de doutorado, entre o 

programa e a Università degli Studi di Firenze, Itália. O mesmo convênio 

está em fase de discussão com a Universidade de Coimbra e há a intenção 

do Programa em estender a experiência para a França, já com contatos 

iniciados. Além dos parceiros já tradicionais (Itália, Portugal e França),  

celebração e efetivo funcionamento de o PPGD estreitou relações com a 

Inglaterra, inicialmente com a Universidade de Westminster (Londres) –de onde 

vieram já pesquisadores para eventos- e também com Oxford. 

INTERCÂMBIO 

O programa demonstra vínculos já consolidados com instituições estrangeiras 

(na Itália, Portugal,Espanha, Argentina, Alemanha, etc), com diversos tipos de 

iniciativa articuladas em conjunto (além de intercâmbio recíproco de pessoas, 

de modo contínuo, expressivo e variado nas áreas internas) devendo-se ainda, 

quanto a esse ponto, sublinhar a excelência de vários desses parceiros, a fim 

de chancelar um nível de internacionalização diferenciado e em outro patamar. 

EVENTOS   - Chama a atenção a circulação permanente e contínua de 

professores estrangeiros em palestras, cursos e seminários no programa, e em 
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uma grande diversidade de áreas 

 Passaram pelo PPGD/UFPR no triênio expoentes da academia 

internacional de variadas áreas do conhecimento. Numa relação não 

exaustiva, pode-se indicar os seguintes expressivos nomes estrangeiros 

que estiveram no programa: 

Portugal 

Universidade de Coimbra 

Alexandre Franco de Sá 

António Castanheira Neves 

Joaquim de Souza Ribeiro 

Jorge Miranda 

José António Avelãs Nunes 

Rui Cunha Martins 

Santos Justo 

Campo Freudiano de Lisboa 

Filipe Pereirinha 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

José Martinho 

Universidade Nova de Lisboa 

António Manuel Hespanha 

Universidade Autônoma de Lisboa 

José Subtil 

Universidade Clássica de Lisboa 

Dario Moura Vicente 

Fernando Araújo 

Jorge Reis Novais 

José de Oliveira Ascensão 
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Miguel Patrício 

Paula da Costa e Silva 

Inglaterra 

University of Westminster 

Chantal Mouffe 

Sacha Darke 

Argentina 

Universidad de Buenos Aires 

Alícia Ruiz 

Carlos Maria Cárcova 

Emílio García Mendez 

Ezequiel Abásolo 

Guillermo Munne 

Jorge Mosset Iturraspe 

Juan Pablo Alonso 

Julio Raffo 

Miguel Piedecasas 

Valentina Delich 

Universidad de Comahue 

Jorge Douglas Price 

Universidad Nacional del Sur 

Pablo Navarro 

Alemanha 

Universidade de Frankfurt 

Dirk Fabricius 

Humboldt University of Berlin 
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Clauss Offe 

University of Hamburg 

Sebastian Scheerer 

Max Plank Institut 

Thomas Duve 

Universidade de Munique 

Karin Grau-Küntz 

Itália 

Università degli Studi di Pisa 

Frederico Carpi 

Università degli Studi di Firenze 

Paolo Cappellini 

Paolo Grossi 

Pietro Costa 

Remo Caponi 

Università degli Studi di Trieste 

Mauro Bussani 

Università degli Studi di Milano 

Stefano Solimano 

Università degli Studi di Macerata 

Massimo Meccarelli 

Università degli Studi di Roma III 

Francesco Macario 

Giacomo Marramao 

Università degli Studi di Ferrara 

Giovanni Cazzetta 
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LUM Jean Monnet 

Antonello Tarzia 

Università degli Studi di Torino 

Sergio Chiarloni 

Espanha 

Universidad de Mondragon 

Eñaut Apeloaza 

Universidad de Huelva 

Carlos Petit 

Universidad Carlos III 

Manuel Martinez Neira 

Universidad Completense de Madrid 

Jesus Lima Torrado 

Pedro Miguel Asensio 

Universidad Pablo de Olavide 

Rosário Valpuesta Fernandez 

Universidad de Zaragoza 

Fernando Galino Ayuda 

Francisco Javier Garcia Marco 

Manuel Vázquez Lapuente 

Universidad de Málaga 

José Calvo González 

Universidad de Barcelona 

Gerardo Pisarello 

Universidad de La Coruña 

Jaime Rodriguez Arana Muñoz 
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Universidad de Girona 

Jordi Ferrer Beltrán 

Universidad de Valencia 

Guillermo Palao Moreno 

França 

Université de Lille 3 

Arnelle Giglio-Jacquemot 

Université Paris 

Camille Jauffret-Spinosi 

Centre National de la Recherche Scientifique 

Michel Löwy 

Estados Unidos da América do Norte 

University of Texas 

Forrest Novy 

New School for Social Research – NY 

Agnes Heller 

University of Minesota 

Antony Puhnke 

University of Berkley – CA 

Sean Flynn 

Canadá 

Universidade de Quebéc 

Gilles Bernier 

Universidade de Toronto 

Mariana Mota Prado 

Colômbia 
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Universidad de Medellin 

Andrés Botero Bernal 

Universidad Libre de Colombia 

Pietro de Jesús Lora Alarcon 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Jorge Fernandez Ruiz 

José Ramón Narváes Hernández 

Cuba 

Universidad Central de las Villas 

Jaime Garcia Ruiz 

Uruguai 

Universidad de la Republica 

Angel Landoni Sosa 

Hugo Barreto Ghione 

Eslovênia 

Universidade de Liubliana 

Marijan Pavcnick 

Chile 

Universidad Catolica de Valparaiso 

Alvaro Perez Ragone 

Raul Nunez Ojeda 

ESTÁGIOS DE PESQUISA de inúmeros docentes no exterior. 

PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA NA ESCOLA INTERNACIONAL DE 

PESQUISA EM HISTÓRIA DO DIREITO, em parceria com a Universidad 

Nacional de Buenos Aires e o Max Planck Institut für Europäische 

Rechtsgeschichte, de Frankfurt, numa relação trilateral basicamente voltada ao 

incremento da área com relação à produção dos jovens pesquisadores 
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(mestrandos e doutorandos). Essa iniciativa resultou, em novembro de 2012, 

com um encontro em Curitiba, com a presença de Thomas Duve (Diretor do 

Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte). 

PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EM ENTIDADES CIENTÍFICAS  -  Há 

significativo número de professores integrantes de entidades científicas (ou 

associações científicas de áreas específicas) de projeção nacional e em 

conselhos científicos de diversos periódicos (inclusive internacionais).Os 

docentes do programa têm participação constante em eventos nacionais e 

internacionais relevantes da área, inclusive com organização conjunta e 

solidária de grandes eventos nacionais e internacionais, com frequente 

financiamento (ainda que parcial) de agências de fomento. 

TITULAÇÃO - O programa recebeu (e titulou) pós-graduandos provenientes da 

Colômbia, Peru e Portugal, entre outros. 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS com publicação no Chile e Argentina:II 

ISLA Forum of Sociology – 2012 – Buenos Aires. 

o Primer Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria y 

Didáctica del Derecho, 2012, Santiago – Chile. 

o XII Congreso Nacional de Sociología Jurídica - Problemas 

Sociales de Latinoamérica: Desafíos al Campo Jurídico, 

2011,Buenos Aires. 

o XI Congreso Nacional de Sociología Jurídica - Multiculturalismo, 

Identidad & Derecho, 2010, Buenos Aires. 

o Participação de Docente do programa no CONGRESO 

NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA SAAP, 2011, Cordoba. Anais 

o 10 CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA SAAP. 

Buenos Aires: SAAP, 2011; XXIX International Congress of the 

Latin American Studies Association, 2010, Toronto, Canada. 

LASA2010 / Crisis, Response, and Recovery. Pittsburgh, 

PA,USA: LASA -Latin American Studies Association, 2010. 

o I Conferência Internacional de Derecho Procesal y XXIII 

Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, 2012, Buenos 

Aires. 

 

PROFESSORA VISITANTE - Professora do programa foi Visitante da 

Universidad Privada de Ciencia y Tecnología (Peru);  

Professor visitante do Doutorado da Universidad Pablo de Olavide, Espanha; o 

mesmo professor foi Visitante do Programa de Maestria en Derechos Humanos 
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y Desarollo da Universidad Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha; também da 

Red Docente Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo (REDOEDA) 

Argentina.  

visitante da Faculdade de Direito de Lisboa (2011); o mesmo docente foi  

-Professor convidado do Centro de Estudos 

de Direito Público e Regulação - CEDIPRE, da Faculdade de Direito de 

Coimbra (2012 

- Professora do programa foi Professora visitante Universidade Nova de Lisboa 

2010; 25th IVR World Congress: Law, Science 

and Technology. Frankfurt: Goethe Universität, 2011. v.; 24th world congress of 

legal philosophy and social philosophy - global 

harmony and the rule of law, 2009, Beijing. IVR 24th World Congress Global 

Harmony and Rule of Law. Beijing: China Law 

Society - IVR, 2009. v. 1.´ 

Professor Visitante da Universidad Teconologica Del Peru; Professor do 

Doutorado da Universidad Pablo de Olavide, Espanha 

- Professor do Programa é Membro da Associação Internacional de Direito 

Penal 

- foi Professor visitante Universidad Pablo de Olavide 2010;Membro Instituto 

Latinoamericano de História do Direito 

-Pesquisador visitante na Universidad Nacional Autônoma de México, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas (México), desde 

1996; 

Pesquisador convidado do Instituto Max Planck, de Hamburg (2012);  

Professor Visitante do King´s College, London (2012) 

Professor visitante Universidad Pablo de Olavide 2010;  

Professor visitante Università degli Studi di Macerata. 2010 

Professor Titular Visitante dos Cursos de Pós-graduação da Universidade de 

Belgrano - Buenos Aires, em parceria com a Universidade La Sapienza de 

Roma e Membro do Conselho Acadêmico da Universidade de Belgrano;  

Professor Extraordinário da Universidade Católica de Salta – República 
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Argentina;  

Professor convidado e Professor Visitante do Instituto Nacional de 

Administración Pública da Espanha;  

Professor visitante da Universidad de Belgrano, da Universidad Notarial de 

Buenos Aires e da Universidad Católica de Salta, na Argentina; Associação 

Iberoamericana de Direito Administrativo (Sede na Costa Rica), da Associação 

de Direito Público do Mercosul (Sede em Buenos Aires), do Instituto Brasileiro 

de Direito Administrativo e do Instituto Paranaense de Direito Administrativo 

ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL - Professora fez Estágio pós-doutoral na 

Universidade de Lisboa (2011) 

- Professora do programa fez Estágio pós-doutoral na Benjamin N. Cardozo 

School of Law – NY. 

- Professor do programa fez Estágio pós-doutoral Universidad de Burgos – 

Espanha (2011) 

Professor fez Estágio pós-doutoral 2010 na Università degli Studi di Firenze 

com o professor Pietro Costa; 

- Professor do Programa fez Estágio pós-doutoral Università degli Studi di 

Torino (2012); 

- Professor fez Estágio pós-doutoral na Università degli Studi di Firenze. (2010);  

PALESTRAS - Professor fez Conferências na Universidade de Frankfurt (2011) 

e na Universidad de Buenos Aires (2010). Conferencista Visitante nas 

Universidades de Nankai e de JiLin, ambas na China (2012) 

- Professora do programa proferiu conferencia na Espanha : El problema de 'la 

guerra contra las drogas en Brasil': por uma política criminal de drogas 

alternativa. 

- Professor do programa proferiu conferência no XXIX Congreso Alas Chile, 

2013, Santiago. Crisis y emergencias sociales en 

America Latina. Santiago, Chile: ALAS, 2013 

PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES -  Professor do Programa eleito membro 

Conselho Executivo da Internacional Society of Family Law (sede em Haia, 

Holanda);também Sócio da Association Nationale des Docteurs em Droit (sede 

em Paris, França) 

- Professor do Programa participa como Membro do Comitê Acadêmico 
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Internacional do Curso de Doutorado em Derechos 

Humanos y Desarrollo da Universidad Pablo de Olavide, Espanha; também 

como Vice-Presidente da Fundación Iberoamericana 

de Derechos Humanos (FIDH); coordenador do Convênio UFPR e Universidade 

de Coimbra; Coordenador do Convênio UFPR e 

Universidad Pablo de Olavide, Espanha 

- Professora do Programa é integrante da diretoria eleita( 2012-2015) do Centro 

Internacional de Desenvolvimento 

Celso Furtado; Membro pleno do CIEO - Research Centre for Spacial and 

Organizacional Dynamics; Foi professora visitante na 

Faculté d´Économie et Géstion de l´ Université d Amiens – França. 

- Membro do Comitê Acadêmico Internacional do Curso de Doutorado em 

Derechos Humanos y Desarrollo da Universidad 

Pablo de Olavide, Espanha; Membro do Collegio dei Docenti del Corso del 

Dottorado di Ricerca "Rapporti giuridici tra principi 

comunitari, costituzionali ed internazionalizzazione del mercato. Università Degli 

Studi di Salerno; Membro do Comitê 

Acadêmico da Revista de Derecho Comparado, de Buenos Aires Membro da 

ABECAN - Associação Brasileira de Estudos 

Canadenses; Membro The International Society on Family Law. Rijsbergen The 

Netherlands; Membro da Associacion des 

Juristes Franco-Latinamericains Andres Bello 

- Professor é Membro do Instituto Iberoamericano de Direito Processual; 

Consultor Internacional do projeto Principles and rules 

of transnational civil procedure , desenvolvido pelo The American Law Institute 

e pelo UNIDROIT; XXXIII Congreso 

Colombiano de Derecho Procesal, 2012, Cartagena, Colômbia. XXXIII 

Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Bogotá: 

Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 2012. 

-  Membro da Associacion des Juristes Franco-Latinamericains Andres Bello; 

Professor visitante 
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Universidade de Lisboa 2011;  

-Diretor do Instituto Latinoamericano de História do Direito. 

-Membro do Conselho Acadêmico do Instituto Nacional de Administração 

Pública da Espanha, com sede em Madrid; 

 -Membro do Conselho Científico da Revista A e DP – Administrativo e Derecho 

Público, da República Argentina;  

-Membro da Comissão de Honra da Revista Gobierno y Administración del 

Estado,Nacional, Regional e Municipal do Instituto Chileno de Derecho 

Administrativo, sediada em Santiago-Chile; 

- Professor é Presidente da Associação de Direito Público do Mercosul, eleito 

em 30.09.1997, em Assembléia na cidade de 

Buenos Aires, sede da Associação;  

-Vice-Presidente da Associação Ibero-Americana de Direito Administrativo;  

-Membro da Associação Chilena de Direito Administrativo;  

-Membro da Associação Argentina de Direito Administrativo;  

-Membro da Associação Peruana de Direito Administrativo; Membro Titular do 

Departamento de Direito Público da Universidade Notarial da Argentina;  

-Membro Honorário do Instituto de Investigaciones Históricas Dr. José Gaspar 

Rodriguez de Francia da República do 

Paraguai;  

-Membro do Instituto IberoAmericano de Derecho Constitucional, com sede na 

cidade do México;  

. Membro da Asociación Argentina de Derecho Administrativo, da Asociación 

Peruana de Derecho Administrativo e do Instituto Chileno de Derecho 

Administrativo. 

- Membro do Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. 

- Membro da Académie Internationale de Droit Comparé (Sede em Paris). 

- Professor é Membro do Comitê Acadêmico Internacional do Curso de 

Doutorado em Derechos Humanos y Desarrollo da 

Universidad Pablo de Olavide, Espanha 

PUBLICAÇÃO NO EXTERIOR -  O Programa produziu dezenas de artigos e 



52 

 

capítulos de livros no exterior, em países como Argentina, Portugal,Espanha, 

Italia, Peru, Inglaterra e Estados Unidos. 

Sua produção tem impacto nacional e internacional. Seus egressos ocupam 

posições de destaque nas carreiras jurídicas e na política nacional. O impacto 

internacional comprova-se por vínculos permanentes nas diversas áreas de 

atuação do programa. Na Universidade de Firenze, o programa possui contínuo 

vínculo recíproco com o Centro de Estudos para História do Pensamento 

Jurídico Moderno; na Alemanha o destaque é devido aos vínculos recíprocos e 

constantes com o Instituto Max Planck para Direito Internacional Privado 

Estrangeiro, de Hamburg.  
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PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 - ATIVIDADES INTERNACIONAIS 

 AVALIAÇÃO TRIENAL CAPES  2013 

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP  

AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

Desta maneira, as perspectivas lançadas na produção do programa, conectada à 

atenção da comunidade científica jurídica internacional,inova nos paradigmas 

jurídicos nacionais e influencia, igualmente, a mesma comunidade internacional 

com a qual o programa mantém constantes e sólidos vínculos científicos.O 

programa tem projetos aprovados em grandes programas internacionais, que 

possibilitem a mobilidade docente e/ou estudantil; mantém projetos de cooperação 

entre os programas, financiados por organismos oficiais.  

O programa tem um volume importante de nucleação e cooperação internacional 

de excelente qualidade, 

Há um número importante de alunos em cotutela com o exterior, envolvendo 

programas renomados da França, Espanha, Barcelona, Itália, Alemanha.Existem 

cerca de 100 alunos no exterior, um número expressivo, além de 38 estrangeiros 

na FADUSP, de diferentes países,desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Há um número importante de convênios em andamento, com 34 países diferentes, 

financiados por instituições brasileiras e estrangeiras, com mobilidade docente e 

discente. De certa forma, o apoio da FAPESP, CAPES e CNPq são essenciais 

para o andamento. 

É notório que dentre os brasileiros citados na área de Direito fora do Brasil, a 

grande maioria vem deste programa, o que mostra sua influência internacional. 

Os docentes do Programa ministraram aulas e conferencias nos seguintes países: 

França, México, Portugal, Romenia, Espanha, Colombia,Estados Unidos, Peru, 

Austria, Inglaterra, entre outros. 

O corpo docente publicou livros e artigos no exterior em editoras e revistas, como: 

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional; Editorial - Special Issue: 

Intenational Intellectual Property Law and the 

Creative Industries, International Journal of Intellectual Property Management, 

Lima: Commununitas, Theseis (Athena), 

International Criminal Law Review, Analele Universitatti din Bucuresti, Cultura 

Universitaria, Instituto Colombiano de Derecho 

Tributario, 2010, International Transfer Pricing Journal, Congress of the 
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International Fiscal Association, Roma, Itália, 

International criminal law and transitional justice in Brazil. International Criminal 

Law Review,; Montevideo: Konrad Adenauer- 

Stiftung, Chapter thirty. Lieden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 

Coimbra;Almedina, Revista General de Derecho Penal, 

Bruxelles: Bruylant, 2012, ed. Buenos Aires: Libraria; Diritto Romano Comune, 

Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 

Lima-Peru, ASIER – Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, ARA 

Editores, 2012, Peru, Barcelona: Atelier 

Thomson Reuters Aranzadi, Madrid: Marcial Pons, International Tax Journal, 

Amsterdam: International Bureau of Fiscal, 

Documentation (IBFD), Cambridge: Cambridge University Press, Law Journal, 

Baden-Baden: Nomos, This Century's Review, 

Oxford University Press, Pontifícia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Editorial Temis, 2012, L' Année 

Francophone Internationale. Romênia: Eropeen Institutul 

O volume total de produção intelectual atinge mais de 110 mil pontos, 

considerando-se o WebQualis e a produção em livros, 

capítulos e coletâneas. A média para o conceito 6 consistiu em torno de 30 mil 

pontos, ou seja, trata-se de um curso com 

produção maior do que três conceitos 6 tradicionais, o que demonstra sua 

superioridade em relação aos demais cursos do país. 

APRECIAÇÃO  

É de se destacar o alto grau de internacionalização do programa, que apresenta 

diversas parcerias internacionais, com realização de eventos e publicações 

conjuntas, além de mobilidade docente e discente relatadas no Coleta: 

Universidade de Oviedo,Universidades de Granada, Sevilha, Burgos, San Pablo, 

Lisboa, Coimbra, Hertie School (Berlim), Stellenbosh (Àfrica do Sul), Hamburgo, 

Augsburg, Regensburg. Desenvolveu-se projetos sobre direito à saúde com a 

Universidade de Princeton e Instituto Max-Planck de Munique; projeto no âmbito 

do edital PROBRAL (CAPES e DAAD) sobre dignidade da pessoa humana no 

século XXI (PUC-RS, Universidade de Heidelberg e Universidade de Augsburg), 

dentre outras iniciativas na direção da internacionalização do programa. 

O Programa claramente caminha para sua internacionalização, com diversas 
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iniciativas nesta direção. Os desafios, no próximo triênio, parecem ser a 

consolidação desta tendência e o fortalecimento da área de concentração Teoria 

Geral da Jurisdição e Processo, de modo a haver um maior equilíbrio entre as 

linhas. É preciso também cuidado com a tendência à concentração de atividades 

de orientação, ensino e produção em alguns docentes, o que reverbera na 

ausência destes nas atividades de ensino na graduação (com uma atuação 

limitada à pesquisa e orientação neste nível. 
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PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 - ATIVIDADES INTERNACIONAIS 

 AVALIAÇÃO TRIENAL CAPES  2013 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLOCA DE MINAS GERAIS 

AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

O programa da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais passou por um forte 

processo de internacionalização nos últimos anos. Na última avaliação trienal, o 

programa foi cotado para o conceito 6, mas a área entendeu que o mesmo não tinha 

o nível de internacionalização suficiente. Desde então, o programa envidou esforços 

em aumentar sua cooperação internacional. De um lado, há um investimento de 

cerca de R$ 300.000,00 apenas da FAPEMIG para ampliar sua cooperação 

internacional, o que incluiu missões de prospecção de novos parceiros, organização 

de eventos e montagem de redes internacionais de pesquisa. 

Neste sentido, a projetos de cooperação internacional com: Argentina, Universidad 

Blas Pascal, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Tucumán, 

Universidad Nacional Mar del Plata, Chile, Universidad de Los Andes, 

Colômbia,EAFIT, P. U. Javeriana, Universidad Cooperativa de Colombia, 

Universidad de La Sabana, Coreia do Sul, Inha University,Equador Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Espanha, Universidad Católica de Ávila, 

Universidad de Castilla – LaMancha, Universidad de Deusto, Universidad de 

Salamanca, França, Paris I – Panthéon-Sorbonne, Paris XIII (Paris Nord), Université 

Catholique de Lille,Université de Cergy-Pontoise, Université de Poitiers, Itália, 

Università di Bologna, Peru, Universidad del Pacífico, Portugal,Universidade de 

Coimbra, Universidade do Minho, Universidade do Porto, Universidade Lusófona do 

Porto, México,Universidad Autônoma de Chiapa, Alemanha, - Institut Max Planck 

(Hamburg). 

O crescente empenho do Programa revela sua solidez atual e tendência 

ascendente.O processo de internacionalização do Programa se mostrou mais 

acentuado neste triênio, em vias de consolidação.O Programa ainda precisa fazer 

alguns importante ajustes, em especial na divisão das áreas de concentração, mas já 

noticia haver iniciado o trabalho de reformulação. 
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PROGRAMAS DIREITO NOTA 6 - ATIVIDADES INTERNACIONAIS 

 AVALIAÇÃO TRIENAL CAPES  2013 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS  

AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

O Programa cuidou de estabelecer metas para o triênio atualmente em curso, cuja 

tendência, em sua maioria, é a de aprofundar conquistas anteriores. Assim, no 

campo da internacionalização, por exemplo, além de manter e aprimorar o 

relacionamento com instituições de excelência, o Programa planeja ampliar a atração 

de estudantes estrangeiros, incentivar a realização de publicações internacionais e 

apoiar a realização de viagens de intercâmbio acadêmico internacional de docentes 

e discentes. O Programa tem produzido obras  relevantes, de circulação nacional e 

internacional.O Programa mantém intensa cooperação com outros programas de 

pós-graduação e outras instituições de pesquisa.  

CÁTEDRA UNESCO/UNISINOS DE DIREITOS HUMANOS 

O Programa mantém vínculos de colaboração com instituições estrangeiras de alto 

padrão de excelência, envolvendo a maior parte do corpo docente, de que são 

exemplos a Cátedra UNESCO/UNISINOS de Direitos Humanos e Violência, Governo 

e Governança, com a participação da Universidad Externado de Colômbia, da 

Universidad Carlos III de Madrid, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro e da Università di Camerino da Itália; a Cátedra UNESCO/UNISINOS 

Trabalho e Sociedade Solidária. 

 CÁTEDRA SÉRGIO VIEIRA DE MELLO 

 REDES DE PESQUISA decorrentes de acordo com a Universidade de Coimbra, a 

Universidade de Lisboa, a Universidad Sevilha, a Université de Paris Ouest Nanterre 

La Defense, a Universidade de Berkeley 

INTERCÂMBIO DE DOCENTES E DISCENTES 

PARTICIPAÇÃO NO PROJETO “Cooperación Universitaria Francia-America Latina-

Caribe”, organizado pelo Ministério de Educação Nacional de Ensino Superior e de 

Investigação da França, em colaboração com a Université de Paris Ouest Nanterre la 

Défense, a Universidad Externado de Bogotá, a Universidad Externado de Colombia 

e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; a realização do "Encuentro 

Académico en el Area Jurídica en las Universidades de la Región Centro Occidente", 

em parceria com a Universidad de Colima, a Universidad de Guadalajara,a 

Universidad de Guanajuato e a Universidad Autónoma de Nayarit;  

ASSINATURA DE CONVÊNIOS com a Sungkyunkwan University,da Coréia do Sul, 
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e com as universidades de Firenze e de Zaragoza.  

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO com as seguintes instituições: Universidad de Buenos 

Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Tres de Febrero,Universidad 

del Salvador e Universidad Católica de Córdoba, da Argentina; Università Roma Tre, 

Università di Lecce – Salento,Università di Firenze e Universitá di Salerno, da Itália; 

Université des Sciences Sociales de Toulouse e Institut des Hautes Etudes de 

L'Amerique Latine - Universite Paris III, da França; Universidad Católica do Uruguai; 

Universidade de Talca, Universidad de Valparaiso e Universidad Central del Chile, do 

Chile; Universidad del Valle de México; Universidad de Deusto, Universidad de La 

Coruña e Universidad de Valladolid, da Espanha.  

PUBLICAÇÕES  NO EXTERIOR - Ao longo do triênio, quase todos os docentes 

permanentes publicaram artigos, livros ou capítulos de livro no exterior,. Em 2010, 

foram publicados aproximadamente 20 trabalhos no exterior; em 2011, 10; em 2012, 

20.  

AULAS, PALESTRAS E CONFERÊNCIAS NO EXTERIOR -  Ao longo do triênio, 

quase todos os docentes permanentes e ministraram aulas, palestras, conferências 

ou cursos em universidades estrangeiras Em 2010, foram ministrados 

aproximadamente 20 aulas, palestras, conferências ou cursos em universidades 

estrangeiras; em 2011, 15; em 2012, 35. Ao longo de todo o triênio, docentes 

permanentes ministraram aulas, palestras, conferências ou cursos em universidades 

localizadas nos seguintes países: Argentina, Colômbia, Equador, Chile, Paraguai, 

Uruguai, Peru, México, Espanha, Portugal,França, Itália, Estados Unidos da América, 

Inglaterra, Alemanha, Rússia e Coreia do Sul. 
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7. A INTERNACIONALIZAÇÃO NA UPM : SENTIDOS E SIGNIFICADOS 

 A dinâmica dos trabalhos com a inserção gradativa de pares da UPM  no 

projeto , somada à coleta de dados realizadas através daa análise documental , 

entrevistas e pesquisa bibliográfica  (VILALTA, 2012) permitiu traçar um esboço da 

internacionalização na UPM.  

As entrevistas foram realizadas, a partir de um Roteiro de Entrevistas Semi-

Estruturado,  no período outubro de 2015 a novembro de 2015 e tiveram uma 

duração média de 55 minutos. Foram realizadas oito entrevistas com representantes 

de diferentes níveis setores  e cargos  da UPM :  quatro gestores de diferentes 

níveis e setores , três professores do programa e um  orientando do programa .  

Após a transcrição o material foi analisado utilizando-se a metodologia de análise de 

conteúdo de Bardin ( 1977). 

Os dados obtidos foram sistematizados tendo em vista dois objetivos principais:  

 identificar e descrever como se encontra o processo de internacionalização  

na educação superior na UPM, em especial na pós-graduação stricto sensu ; 

 identificar e descrever qual o significado da internacionalização  na pós-

graduação para os principais envolvidos nesse processo  

Cumpre destacar que os dados aqui apresentados foram sistematizados a partir 

de uma leitura preliminar das entrevistas, cujo término de recebimento das 

transcrições ocorreu no final do ano passado. A metodologia utilizada para a análise 

implica em sucessivas leituras que infelizmente não puderam ser realizadas até o 

término do projeto, tendo em vista o número de entrevistas e a duração das mesmas 

que superou as expectativas iniciais. Entende-se que o material coletado é muito 

rico e merece novas leituras e alguns aprofundamentos e complementações  juntos 

aos entrevistados para que se possa otimizar os resultados da análise.  

A Coordenadoria de Cooperação Interinstitucional e Internacional – COI, 

O processo de internacionalização na UPM ocorre desde 2003, como destaca 

Vilalta (2012, p. 128) :  
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O processo de internacionalização da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie se deu formalmente através da criação da Coordenadoria de 
Cooperação Interinstitucional e Internacional – COI, em julho de 2003. 
originalmente com o  nome de ACOI (Assessoria de Cooperação 
Interinstitucional e Internacional) 

 

Entre as suas funções a  COI é responsável por assessorar os diferentes setores 

da UPM  com o objetivo de viabilizar acordos de cooperação com outras instituições 

no Brasil e no exterior. 

De acordo com o Magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Dr. 

Benedito G. Aguiar Neto, foram adotadas 3 estratégias de internacionalização  para 

os programas de pós-graduação da UPM , sendo que  “a principal delas é  enviar o 

nosso alunos, para doutorado sanduiche”. A segunda estratégia consiste no envio 

de professores para pós-doc e, a terceira, no envio de” professores para  também 

participarem como professores visitantes em algumas destas instituições. (VILALTA, 

2012)  de alunos de doutorado. 

Novos atores e novas ações em curso 

     No segundo semestre de 2015 um novo projeto visando a internacionalização da 

pós-graduação está em curso, sob a coordenação da  COI que conta com o apoio 

do MackPesquisa  e de uma Comissão de Internacionalização. Entre os objetivos 

desse projeto destacam-se a regulamentação, institucionalização,  informatização  e 

padronização  das práticas  já existentes no âmbito da graduação e a  implantação 

de novas práticas de internacionalização na pós-graduação. 

 

Para tanto pretende-se  identificar e institucionalizar as práticas já existentes e 

implantar novas ações de internacionalização   voltadas para os programas nota 5 

na última  Avaliação  Trienal CAPES, visando alcançar  a nota 6 que expressa o 

padrão de excelência dos programas internacionais.   

A Graduação   

O processo na graduação contempla 535 alunos sendo 300 no âmbito do 

Programa Ciências Sem Fronteiras e o restante pela UPM. 
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Entre as principais modalidades de internacionalização destaca-se a 

mobilidade discente realizada através de convênios e a dupla titulação. 

Existem 114 convênios assinados com universidades de 36 países, dos quais,  

114 contemplam a mobilidade de docente, discente e da área administrativa e um 

convênio de Pesquisa Grafena com uma universidade asiática. 

 A dupla titulação na graduação para o Curso de Contábeis que é realizada 

com o Instituto Politécnico da Guarda  em Portugal e um processo similar para o 

Curso de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica com o Instituto Polítécnico do Porto. 

A Pós-Graduação  

Uma das ações que está em andamento refere-se à criação de facilidades 

para formalizar a assinatura de convênios para que alunos e professores possam ir 

realizar suas pesquisas no exterior: 

 criar convênios padrões que possam diminuir o tempo de aprovação 

nas instancias institucionais por onde o processo deve tramitar; 

 informatizar os processos para facilitar o registro e o acompanhamento  

 dupla titulação para o mestrado  

 mobilidade discente na pós-graduação  

 professor visitante  

 financiar para projetos de pesquisa dos programas nota 5  

 avaliar a mobilidade discente  

Essas propostas parecem vir de encontro às percepções de representantes 

da comunidade acadêmica identificadas nas entrevistas. A seguir destacam-se 

alguns desses comentários e outros relativos a práticas já existentes que merecem 

uma reflexão tendo em vista a ampliação das atividades de internacionalização 

especialmente através da pesquisa. 

 A percepção dos envolvidos sobre o processo de internacionalização  
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o Internacionalização  

 

Com relação à internacionalização na pós-graduação ela é entendida como :   
 

 A internacionalização na minha ótica é influência internacional, ou seja, eu 
não gosto da ideia que a gente deve ir atrás de conhecimento, como se aqui 
a gente não fosse capaz de produzir, quando, na minha cabeça, a 
internacionalização é que a gente leve a nossa produção pra contribuir e 
evidentemente receber as influências e contribuições que são feitas fora do 
país, o grande evento de internacionalização que nós fizemos, foi agora 
com o, no primeiro semestre, com universidades portuguesas, fizemos um 
congresso de pesquisadores da língua portuguesa, luso, luso 
pesquisadores vieram da Universidade do Porto e juntamos lá, 
pesquisadores brasileiros da Europa inteira, veio gente da Alemanha, veio 
gente de um monte de lugar.  

 
 

O que eu sinceramente espero que o meu programa seja capaz de produzir 
uma pesquisa que possa ter influência e ter relevância no aspecto da 
internacionalização, é isso que eu pretendo, porque o, como eu te disse é 
como eu vejo a internacionalização. Que a gente possa participar dessa 
pesquisa.  
[...] para nós, parece que internacionalização é sempre o melhor grande 
centro que tem no mundo, mas é um espaço que eu, particularmente, 
cultivo, mas saem alguns frutos.{...] 

Esse é um bom contato, enfim, não simplesmente de receber do plano 
internacional, figuras para cá, porque isso é um trabalho já, de certo modo, 
tradicional e estabilizado, embora muita gente não faça, é mais natural que 
assim seja, mas a minha felicidade é observar esta referência sendo 
brasileira, passando para fora, então, pessoas vindo estudar sobre isso. 
Semana passada, um exemplo, estava na Colômbia, num congresso da 
CLACSO, que é o Centro Latino Americano de Ciências Sociais. Fui falar 
dessas ideias, então, é um centro que congrega boa parte da 
intelectualidade da América Latina, então, é um espaço de bastante 
referência nesse sentido.  

 

 A Pesquisa  

Com relação á pesquisa alguns comentários permitem observar que a 

interdisciplinaridade ainda não é uma prática e sim característica de determinados 

docentes. 

A Interdisciplinaridade 

 

Então eu poderia dizer que essa interdisciplinaridade, porque eu posso dizer 
interdisciplinaridade em (termos) das linhas, talvez a palavra não seja 
exatamente essa, ela existe já, ela só não é identificada[...]Eu acho que a 
gente pode dizer assim, ela já existe, mas ela depende do professor.O que 
eu preciso fazer, na conversa aqui com você, eu já tinha percebido, mas 
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agora ficou muito claro, o que eu preciso fazer é institucionalizar essa forma 
de participação. 

 

 

A pesquisa teórica e a pesquisa aplicada  

[.....].esse trabalho intelectual, eu venho desenvolvendo muito afinado com 
as duas linhas de pesquisa que tem a nossa casa. A mim, incube dentro 
dessas duas linhas de pesquisa, uma espécie de reflexão acerca das bases 
teóricas, dos fundamentos, dos horizontes a dar os temas da cidadania e 
modelo do Estado e poder econômico e seus limites jurídicos, então, alguns 
professores que se dedicam a pesquisas muito aplicadas e alguns das 
pesquisas de maior reflexão teórica, de maior horizonte, em termos de 
implicações histórico/sociais, eu tenho me dedicado a elas e isso auxilia, 
inclusive, a dar certo horizonte de reflexão para os assuntos específicos da 
nossa pós – graduação e, claro, junto com isso, com aquele convívio nosso 
de pós – graduação, com a própria graduação, uma vez por semana, uma 
aula de graduação 

 

Grupos de pesquisa 

Com relação aos grupos de pesquisa nota-se que eles atuam de maneira 

autônoma e não se comunicam entre si no interior do programa, nem entre os 

diferentes programas e não são avaliados. Entende-se que a avaliação em seu 

sentido formativo de melhorias contínuas  poderia, a partir de uma  construção e 

reflexão conjunta com os diretamente envolvidos  possibilitar o  delineamento de sua 

atuação e um planejamento dessas ações visando a definição de novas linhas de 

pesquisa, interdisciplinares e relevantes no contexto internacional.  

Nota-se a preocupação em avaliar o a avaliação externa pontua ou considera 

relevante o que revela que esta pode ter um impacto positivo para o desempenho do 

programa. Por outro, deixa-se de institucionalizar práticas, a partir de um processo 

de autoavaliação que poderiam dimensionar a relevância da pesquisa no interior do 

programa e o seu potencial em termos de desdobramentos: publicações; pesquisa 

em rede; temas de interesse nacional e internacional, entre outros 

a área  também está exigindo, na verdade nós estamos, o que está 
acontecendo com o Direito no geral, a gente está sofrendo uma influência 
da área mesmo, para a modificação da mentalidade que tínhamos. Então 
por exemplo, a publicação em revista, em Qualis não era uma preocupação 
nossa até uma ou duas, no máximo duas avaliações passadas, mas isso 
agora está sendo reforçado  e agora a gente tá caminhando para esse 
modelo, mas eu preciso, nós precisamos ver se esse modelo vai de fato 
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representar alguma coisa relevante no dia a dia  da área, se as pessoas vão 
começar a ler esse tipo de artigo em Qualis, porque o que as pessoas leem 
são livros, a gente indica livros, agora começamos a indicar artigos 
publicados em revista e começamos a produzir isso. 

 

Cada grupo de pesquisa tem a sua autonomia. Não existe um momento ou 
uma prática de troca e divulgação dos trabalhos entre os grupos.A gente 
tem esses momentos para a nossa comunidade, então o grupo faz um 
congresso , aí ele mostra para toda a nossa comunidade o produto que ele 
está fazendo. Mas, não para outros grupos, isso a gente não, não é uma 
prática que a gente tem.  

  

 Construção da rede 

Enxergar o outro  e buscar a parceria interna e externa  

Eu fui pra Bélgica em um dos eventos e conheci o professor Paul Martin, da 
Austrália, na Universidade de New England, na Austrália. No ano seguinte, 
eu recebi um e-mail me convidando pra um seminário na Austrália e eu fui 
pra esse seminário na Austrália. O que o professor Paul fez e ele disse, a 
forma como ele montou o seminário foi muito importante. Nós chegamos ao 
seminário em uma viagem. Então todos chegaram em Sydney e nós saímos 
viajando até chegar em New England. Então nós fomos nos conhecendo. 
Para o professor Paul, você não consegue fazer pesquisa sem ter 
estabelecido uma relação. Essa é a visão dele e eu compartilho com a visão 
dele. Então quando nós chegamos pro seminário, todos sabiam quem era 
quem. Todos tinham uma visão e conseguiam ver o trabalho do outro 
porque quando talvez tenha humano tenha essa suscetibilidade à crítica, 
quando vem de uma pessoa querida você escuta de uma outra maneira, do 
que quando é de uma pessoa que você não conhece e você vai dizer: “Que 
empáfia é essa, e etc e tal.” Bom, aí, deste grupo, eu fui convidada pra um 
treinamento das Nações Unidas em Estocolmo sobre mediação de conflitos 
ambientais. Então disso saiu também uma outra perspectiva. E daí o 
professor Paul veio pra cá,[...] e aí eu fui correr atrás de financiamento. E ao 
correr atrás de financiamento eu falei eu vou fazer algo diferente, eu vou 
fazer uma Escola de Altos Estudos, mas eu vou fazer com a minha 
instituição parceira [.....] então nós fizemos a escola de Altos Estudos e por 
videoconferência pros alunos de Brasília e de São Paulo. Metade das aulas 
ele ficou em São Paulo, metade das aulas ele ficou em Brasília. Isso fez 
com que os nossos grupos de pesquisa também começassem a dialogar. A 
partir daí, ele veio tal, começamos… enfim, aí você acaba tendo uma 
certa… uma visão em conjunto e tal e ele me convidou pra participar desse 
projeto da UICN. Nesse projeto da UICN ele falou: “Envolva uma equipe do 
Mackenzie, sua.” Então eu envolvi todos os meus doutorandos nesse 
projeto.  

É, tem uma questão prática e tem uma questão de como é que você vai 
fazer. A prática é o seguinte: um livro publicado, quanto é que vale? 
Quantos professores eu posso ter? Até três, porque se eu tiver quatro, não 
vai contar mais pontos. Então tem que ter uma visão pragmática, também 
do lado assim, não é só vamos fazer pesquisa. Aí todos os professores do 
programa escrevem um artigo pro meu livro. Ok, só vai contar cem pontos e 
os outros pontos eu vou ter jogado no lixo.  
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Então tem que ter uma dinâmica e uma visão de buscar em cada um o que 
cada um tem de melhor e como é que eu consigo trazê-los pra essa 
discussão. 

Eu busco uma… eu busco ter um relacionamento e busco pensar nas 
potencialidades e quem é que pode dialogar comigo em cada um dos 
projetos.  

Tem uma outra coisa que talvez fosse muito interessante também, é porque 
aí é como administradora e eu não tenho essa visão, né. É entender como é 
que tá esse processo assim, porque como a internacionalização passa por 
relações pessoais, porque passa por relações afetivas, é o que eu falei logo 
no início da minha fala, você tem vários professores na graduação que tem 
contato com vários professores fora e, por exemplo, no ano de 2015 
realizaram vários eventos. Eu não consigo ver quem realizou evento com 
quem. Então essa rede que já existe, ela também pode ser explorada. Você 
tá fazendo isso, você tá vendo isso! 

[...] pequenas ações que não estão previstas em lugar nenhum, mas elas 
vão entrando no bloco dessas atividades e a gente vai fazendo a cultura 
desse modo. Foi só um contato que já gerou uma publicação nova aqui, e 
depois gera uma minha lá. 

Porque também isso ajuda numa outra coisa que, digamos assim, o tipo de 
trabalho que a gente faz, a gente não demanda isso para 
internacionalização, mas pode acontecer pelo seguinte: eu sou muito 
conhecido na minha área de direito, mas, por exemplo, a gente se esquece 
disso, para quem, por exemplo, está uma área como a gente tem aqui, na 
casa, letras, “poxa vida, o que você pesquisa aqui?”,  é um bloco no mundo 
e, às vezes, a gente não tem o vizinho do lado que saiba disso. 

Mas eu penso o seguinte: talvez valha a pena, é um papel seu liderar isso, 
uma espécie de indução de contratos, porque um está aqui, o outro está lá, 
mas se uma pessoa se ocupa em todas as pós-graduações para saber o 
que tem feito, você e você tem proximidade [...]   

 

Ser visto e ser  escolhido 

O que pode ser divulgado? Quer dizer, será que uma vez por mês a gente 
pode ir lá falar das nossas pequisas? Será que… então, porque é 
importante pro Mackenzie. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ganhou 
um prêmio nesse Congresso da União Internacional de Conservação da 
Natureza em Jacarta, que eu tava em Jacarta, ela ganhou o prêmio do 
melhor paper. Ela foi a primeira não anglofônica a ganhar um prêmio, 
porque ela escreveu em inglês. E essa aluna… aí o detalhe, ela faz um 
doutorado em cotutela, porque ela começou o doutorado na Universidade 
de Paris e ela escolheu o Mackenzie pra fazer a cotutela. Então a 
cotutela dela é ao inverso, ela nos escolheu pra validar o diploma dela 
brasileiro, entre aspas, assim, né. Mas já veio pra cá cumpriu o crédito e 
agora tá escrevendo. Então assim, isso é muito legal. 

Que nem hoje eu fiquei super… eu tô… eu tô, mas deixa eu contar pra 
vocês, né. Eu tenho uma aluna muito boa e hoje ela me mandou um 
WhatsApp: “Professora, eu preciso contar uma coisa pra senhora.” “Ao vivo 
ou por WhatsApp?” “Não, pode ser por WhatsApp, professora, é que eu não 
quero que isso vire fofoca. Sabe professora, é que eu passei no processo 
seletivo da USP.” “Tá, você passou e o que você quer fazer agora?” Porque, 
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né… “Não, professora, eu já escolhi a senhora.” Eu fiquei muito feliz, muito 
feliz. Porque entre uma USP e o Mackenzie essa aluna me escolheu mas 
está vendo também no Mackenzie as potencialidades que existem aqui. E o 
engessamento que tem hoje na USP. Então eu acho que nós precisamos 
explorar as potencialidades que o Mackenzie tem e colocar na rua, colocar 
na vitrine. 

Eu tenho uma felicidade nesses termos, porque foi meio que um grupo de 
pesquisa de gente que vem do Brasil todo para pesquisar comigo, no 
Mackenzie, os termos dessa reflexão teórica sobre direito e sociedade, 
então, tem o lado daqueles que são de São Paulo e alguns ex-alunos de 
graduação do Mackenzie, mas também tenho alunos que vem para o 
mestrado e doutorado de todo o Brasil. Atualmente, em específico, acaba 
de passar comigo uma supervisora de pós-doutorado, aqui do Mackenzie, 
um professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, que vem de lá para cá 
para fazer pesquisa nesses horizontes teóricos, então, de certo modo, essa 
reflexão teórica, ela tem repercussão para além do nosso espaço do 
Mackenzie, porque ela vai sendo certo referencial teórico brasileiro, é 
direito, é sociedade, que tenha essa perspectiva.  

[...] eu tenho um escopo de reflexão que tem certa projeção internacional 
pelos assuntos de teoria crítica do direito e do estado. Meu mais recente 
livro [...] alcançou um grande impacto. Teve um conhecido pensador, que se 
chama Zizek Slajov. Zizek, que é um professor muito conhecido no mundo, 
que considerou uma das grandes obras dos atuais momentos do 
pensamento político e, com isso também, tem algumas vertentes de 
trabalho que vem, enfim, esse livro vai ser publicado em espanhol, já está 
traduzido, inclusive a editora prevê publicação para ano que vem, e uma 
trajetória, talvez, ainda de outras publicações desse livro em outras línguas 

[...] o meu livro que abriu esse contato. Graças ao livro. Ela disse, “muito 
bem, eu tenho ideia de fazer essa aproximação”. Eu já tinha ideia de 
mandar [...] para alguma universidade latino-americana de ponta, para 
poder avançar na pesquisa e as duas maiores da América Latina, para a 
área das ciências humanas são a UBA e a UNAM, do México. 

 

Um olhar externo e interno na construção de eixos temáticos  

Eu acho que a gente precisa de uma dinâmica puxada por alguém que seja 
de fora do programa. Eu até… não digo que saberia como fazer, mas eu 
tenho mais ou menos uma noção, assim. Eu acho que a gente precisaria 
chamar os professores para eles construírem temáticas porque se você 
impor, a coisa não vai funcionar. Então temáticas centrais que nós 
escolhêssemos, quatro temáticas centrais e que cada um puxasse a 
sardinha pra sua brasa e que nós disséssemos, olha, dentro dessas quatro 
temáticas centrais e que essas quatro temáticas estão ligadas com o plano 
institucional de desenvolvimento do Mackenzie, projeto de 150 anos [....] 
não sei como é que chama isso, mas tem que ter um projeto assim [....]  
Então dentro desse eixo, se nós manteríamos esse eixo que é mantido pela 
visão do Mackenzie ou como nós trabalharíamos esse eixo, relacionando 
com as linhas de pesquisa cada professor dando três palavras chave, 
fazendo uma dinâmica de grupo coletiva, algo bem interessante e a partir 
daí construir e buscar ver dentro desses eixos, dois, três, ou um 
experimental, como a ASAP[...]Porque eu consigo enxergar, visualmente, 
assim.[...]não sei se… idealmente seria chamar todos os professores pra 
participar, idealmente é o que eu tô pensando, idealmente....: Na prática eu 
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acho que você pode trabalhar com afinidades, com quem trabalha junto ou 
com quem trabalharia bem junto e como é que a gente veria isso.  

E isso, tem uma sugestão nesse sentido que é a seguinte: eu penso que a 
rede internacional, ele é o nosso grande momento, um espaço que se abre 
para isso, só que eu ainda acho que esse processo deve ser semi-induzido 
pelo seguinte: nós também somos uma universidade que tem muitas áreas. 
Dentro dessas áreas, se a gente estabelece um espaço de pesquisadores 
internacionais do Mackenzie, muito bem que a gente conhece um ao outro, 
etc. e tal, mas eu ainda acho que a gente poderia ter alguns eixos motrizes 
diferentes desse grande grupo. É aquela velha história, enfim, o pessoal do 
Grafeno, eu fico muito feliz que eles estejam produzindo...  

Agora, o interessante seria tentar estabelecer, a partir de suas oitivas de 
todo mundo, falar, “bom, eu consigo decompor isso aqui em quatro 
subgrupos, ou seja, pessoal da área X, pessoal da área y, porque aí eu vejo 
mais proveito. 

 

O suporte tecnológico e a institucionalização de novas práticas  

Então eu acho que tem um locus assim, de TV, de internet, de novas 
tecnolo… porque a gente precisa explorar pra  entendeu, pra dizer; “Olha,                    
nós existimos e nós estamos aqui.” Porque assim, eu não sei mexer com 
Instagram, com esses negócios aí, Facebook, e não vou mexer, essas 
coisas eu não gosto de mexer, mas também tem outro lado, eu sou 
membro… enquanto eu for membro da Comissão Técnica de Segurança, eu 
não quero a minha vida exposta. Mas eu acho que precisa… os eventos eu 
já… pros eventos que eu faço aqui eu ponho online, transmitido online na 
internet. Então tem algumas práticas que elas tem que ser regulares. Então 
falta ter alguém de tecnologia que coloque lá no site do programa 
“chamadinha, próxima reunião do grupo tal, dia tal, próxima tananá” Então, 
assim, eu acho que isso é uma coisa que eu sinto assim... 

É, se apropriar da tecnologia e utilizar mais, entendeu, utilizar mais… eu 
não sei qual é o espaço que a gente tem nessa TV Mackenzie[...]   

 

  Acompanhamento , monitoramento e registro  

O professor ia para um evento  internacional mas não se referia à atividade 
de pesquisa dele daqui, então nós tínhamos professores que iam para a 
Espanha, uns iam para a Itália, outros foram para Portugal e aí, na hora que 
eu percebi que eles iam mas não vinculavam , então a gente fez esse 
trabalho de sintonia fina, a mesma coisa os alunos, a gente tem muitos 
alunos que tinham trabalhos escritos e publicados no exterior.{...}  
 
 
 

 Escola de Altos Estudos 

Mas já está dando um eixo de aproximação. Nesse sentido, eu fico muito 
feliz em ver esse caminho. Tem até a ideia, eu estou vendo uma dessas 
professoras, eu estou costurando a hipótese de fazer alguma Escola de 
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Altos Estudos conosco, aqui, só que isso também é uma coisa a ser 
construída, porque  a gente já fez algumas no direito e a gente tem uma 
professora agora que tem a ideia de fazer a Escola de Altos Estudos, 
amarrando com outras instituições, e tudo o mais, então, talvez, num 
primeiro momento, até vale a pena que ela apresente esse projeto, mas 
depois disso, daqui 1 ano, 1 ano e meio, quem sabe trazer uma professora 
de fazer esse jogo casado, um curso em conjunto com a pós – graduação, 
atrelando outra universidade do Brasil junto ao Mackenzie, enfim. São 
campos aí bem interessantes de construção futura.  

 

 A percepção do processo de internacionalização a partir da experiência 

de um orientado 

 O relato de um orientando que participou da modalidade denominada  Bolsa –

Sanduiche evidenciou que por problemas de falta de conhecimento prévio das 

possibilidades de mobilidade e da falta de apoio na  gestão do processo o aluno que 

originalmente pretendia realizar um programa de dupla titulação mudou de opção 

para realizar a Bolsa – Sanduiche. O principal motivo que impossibilitou foram os 

diferentes prazos para integralização dos créditos. 

 A ideia inicial era realizar uma dupla titulação na Universidade do Porto em 
Portugal, pois seria importante para a carreira profissional[...] para carreira 
acadêmica é importante você ter um título internacional, você seria doutor 
também pela Universidade do Porto, seria muito importante. Só que eu não 
consegui esse programa [... ]Eu tentei até um pouco para Coimbra não deu 
certo, aí tentei pelo Porto eu não consegui. 

 E eu pedi desculpa para o meu professor de Portugal, falei, “olha, nada 
disso vai dar certo”, ele também teve que se mexer lá dentro para ver se 
conseguia dupla titulação, ele não conseguiu também, ele viu, inclusive foi 
ele que me falou, “vai dar incompatibilidade de prazo, não vai dar certo”. Aí 
eu fui para a segunda opção que era tentar uma Bolsa Sanduíche. 

[...]se essa divulgação... Porque tem que entrar no programa e já saber, 
“procura esse mês a universidade tal...Tem que ser quando a pessoa entra 
no programa, tem que ser até antes de entrar. 

A dupla titulação, ela exige que você, antes mesmo de entrar na 
universidade, já esteja focado nisso, eu penso assim, é como se você já 
pensasse, “não, eu quero ter dupla titulação, eu quero ter uma titulação 
internacional, então eu vou prestar aqui no Brasil, mas já estou vendo lá no 
exterior como é que funciona”, você já tem que fazer essa pesquisa 
antes.[...] Mesmo no mercado, eu não sei se na sua área se é, mas a gente 
não vem já com isso muito pronto, quer dizer, isso é uma coisa que 
realmente tem que ser trabalhada no interior, no acolhimento desse aluno, 
não é? 

 [....] fiquei sabendo meses depois, acho que seis meses depois, um ano. 
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O que facilitou 

O  contato inicial com o professor da outra instituição 

O que facilita, eu acho, que os alunos que pensam em ter nacionalização de 
sair do país para estudar, facilita muito realmente o contato antes com o 
professor, você precisa abrir essa porta através de um e-mail ou uma 
indicação ou se você já conhecer o professor. No meu caso, tudo foi mais 
fácil assim, porque eu já conhecia o professor de anos atrás já, já tinha o 
contato. 

De muitos anos quando eu fiz um curso de especialização, eu já tinha 
trocado e-mails, já tinha conversado pessoalmente, já tinha tomado café e 
fiquei anos sem contato. Então depois foi muito mais fácil, porque depois 
quando eu retomei o contato, ele já lembrava de mim, então foi muito fácil 
ser aceito, foi para Universidade do Porto, Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto em Portugal. 

Morar perto da universidade  

No período que eu estive lá na Universidade do Porto, primeira coisa que eu 
acho que facilita qualquer aluno quando vai pesquisar, isso os alunos já 
sabem, é morar realmente perto da universidade por conta da biblioteca. 
Então assim, quando eu procurei um lugar para morar... o Porto em si não é 
uma cidade tão grande, apesar que você pode morar em lugares mais 
afastados, mas eu consegui um apartamento inicialmente próximo da 
universidade, então eu ia a pé para a biblioteca, então isso facilita muito. 

E você fica muito perdido se você está fora da... próximo da universidade, 
porque na verdade o seu contato quando você vai morar fora do país é com 
o ambiente universitário, não é outro ambiente. Se você vai morar em um 
bairro industrial ou em um outro bairro ou alguma coisa que não tem nada a 
ver você fica totalmente perdido, e se você está mais próximo da 
universidade.. 

 

 O que poderia ajudar  

Ter informações sobre as bibliotecas da região  

[...]A biblioteca assim, a biblioteca na Universidade do Porto era muito boa, 
utilizar a biblioteca. Mas, além disso, eu acho assim, dependendo da cidade 
que você está você pode se valer de outras bibliotecas da própria 
cidade...E, eventualmente, se essa cidade for perto de outras também, 
grandes cidades, você pode, eventualmente, pegar um trem, se locomover 
e se valer de outros recursos. Por exemplo, eu utilizei muito a biblioteca da 
Universidade do Porto, a maioria das vezes bastou a biblioteca do Porto, 
mas eu cheguei a ir para Coimbra fazer pesquisa na biblioteca da 
Faculdade de Direito de Coimbra, que fica próximo do Porto, a cidade fica 
50 minutos de trem, então é muito próximo. 
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Você sabendo que aquela biblioteca é maior, por exemplo, você olha o 
mapa, você vê que a cidade é perto, você sabe que a biblioteca é maior, na 
área jurídica é muito maior, então você pega um trem e vai. Então assim, 
você já sabendo que existe uma biblioteca maior. 

 Eu percebo que talvez isso ainda faz mais diferença para as pessoas da 
graduação ou do mestrado que tem menos conhecimento até. Eu tenho um 
sobrinho que foi fazer aquelas pesquisas que você fica seis meses fora na 
graduação, foram dois sobrinhos, um ficou o mesmo período que eu estava 
lá, mas só que eles ficaram acho que quatro meses, um ficou em Évora e 
outro em Braga, então, eles não têm muito conhecimento da onde pode, se 
quiser utilizar uma biblioteca maior onde pode ir. 

           Ter um contato prévio com a instituição/secretaria  

[.. ]para vocês que é o seguinte, quando eu consegui a bolsa, e tudo 
professor da casa da Universidade do Porto assinou tudo certo, quando eu 
cheguei lá, eles não sabiam, a universidade, a Faculdade de Direito do 
Porto, Universidade do Porto, sabia que eu tinha a bolsa. Então, a primeira 
coisa que eu queria, porque eu fui na biblioteca, era ter acesso a biblioteca 
e inclusive pegar livros e levar para casa, “não, para você pegar livros e 
levar para casa você precisa fazer uma carteirinha”. Eu falei, “como que eu 
faço para fazer a carteirinha?”, “você é aluno do quê?”, “eu sou aluno de 
doutorado”, “ah, então é só tirar a carteirinha”, eu falei, “não, mas eu não 
sou aluno de doutorado daqui, eu sou aluno de doutorado no Brasil”, “ah, 
então você não pode”, “não, mas eu tenho Bolsa Sanduíche porque eu vim 
fazer a pesquisa no Porto, professor do Porto que me recebeu”, “ah, mas 
você tem o documento da Universidade do Porto?”, eu falei, “eu tenho carta 
dele, de aceitação dele e tenho a carta da CAPES dizendo que é para 
vocês me receberem”. Porque a CAPES dá uma cartinha para a 
universidade. 

Aí a mulher, “ah, vamos lá na secretaria”, daí eles olharam, “essa carta não 
serve para gente receber, porque você tinha, na verdade, com essa carta 
fazer o mesmo processo que você fez lá no Brasil para a Universidade do 
Porto te aceitar e gerar uma carteirinha”, é uma burocracia que talvez seja 
só na universidade portuguesa, não sei se as outras universidades são 
assim. 

Objetivo do orientando 

Eu acho assim, a pesquisa em si, de ter acesso aos livros lá, isso eu acho 
até importante para qualquer pesquisa de doutoramento quando você vai 
você tem que escolher bem o país, Portugal tinha a ver com a minha 
pesquisa, eu ia conseguir encontrar material, isso foi de grande valia. E 
outra questão, tirando a pesquisa em si de livros, a outra questão eu acho 
que também, a internacionalização, quando você vai fazer a Bolsa 
Sanduíche, você passa ter um peso maior acho que no teu currículo de 
doutoramento por ter feito uma pesquisa fora, o seu doutorado ser um 
doutorado Sanduíche, então a princípio foi isso. Mas antes, tem uma outra 
questão também, antes de eu focar a ideia de ir fazer um doutorado 
Sanduíche, a ideia inicial era aquele doutorado dupla titulação, que essa era 
a ideia inicial, que era ver as universidade que o Mackenzie tinha convênio 
e fazer a dupla titulação, que é o doutorado aqui e defendido aqui e 
defendido lá, e dupla titulação te dá o título tanto no Brasil como fora, é 
como se fosse...Isso eu acho que sim, porque eu teria um... para carreira 
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acadêmica é importante você ter um título internacional, você seria doutor 
também pela Universidade do Porto, seria muito importante.  

O acervo da biblioteca 

 Não na quantidade de obras, não acho... na quantidade de obras pode ser 
que não difira, pode ser até que tenha mais, não sei ou quantidade de 
exemplares,não é essa a questão. Mas mais a questão que você percebe 
quando você vai fazer uma pesquisa em uma biblioteca fora é quantidade 
de obras estrangeiras, como o Europeu, eles são muito poliglotas, quer 
dizer, todos leem tudo, então você tem, na biblioteca do Porto você tem 
muita coisa em inglês, em francês, em italiano, em espanhol, autores, ou 
seja, você tem autores espanhóis, autores ingleses, autores franceses e 
autores italianos, fora os autores portugueses. Então isso a gente não tem 
no Brasil, então isso é um diferencial, você está dentro de uma biblioteca 
você pesquisa, você acha um livro de teoria geral do processo de um autor 
francês, fora as obras clássicas também. E aí as obras clássicas em 
italiano, em francês, em inglês e espanhol, então, ele têm os clássicos 
também no original. Acho que basicamente é isso, que é o diferencial para 
as bibliotecas em geral brasileiras. Mas isso eu acho que tem muito a ver 

questão geográfica também é mais fácil para eles, não sei. 

  Contribuição da experiência 

Eu acho que tem uma questão subjetiva nisso tudo, que é o fato de você 
ficar fora do país mais isolado, isso é uma questão assim que acho que 
ninguém pensa a fundo, mas assim, quando você está fora do país o 
contato que você tem com as pessoas é muito pouco, é quase como se 
tivesse em um retiro, no Brasil mesmo você vai para uma fazenda, um sítio 
e fica retirado lá com pouco contato. Então você tem muito mais tempo para 
refletir tanto na sua tese como em relação à sua vida, é quase um retiro 
espiritual mesmo, você consegue pensar, faz muito bem para você no seu 
subjetivo isso, você consegue pensar muito na sua vida e acho que isso 
enriquece um pouco a sua tese na medida que você deixa de estar em uma 
rotina anterior, que é uma rotina... principalmente a rotina paulista, 
paulistana, que é muito puxada, trânsito, bagunça, isso e aquilo, barulho, 
você tem poluição sonora, visual, auditiva, você tem todos os tipos de 
poluição possíveis em São Paulo. Se você for em uma cidade que nem o 
Porto, você não tem poluição nenhuma, então já começa por aí, você já não 
tem... a sua vida é mais tranquila durante esse período, você tem um 
diferencial sim de, acho que subjetivo na pesquisa, de você conseguir 
enxergar coisas que você não... eventualmente não é que não enxergaria 
aqui, mas você enxerga de um outro modo talvez. Eu acho que essa 
questão subjetiva, ela é importante, até pelo isolamento, seja o país que 
você for, se você vai para um país, sei lá, de língua francesa, não fala tão 
bem o francês, fala mais ou menos, se comunica, mas aquela... você acaba 
se isolando, então acho que para pesquisa isso é bom, tem o lado positivo, 
esse lado subjetivo. E a contribuição que eu acho que é mais objetiva para 
isso, o acesso aos livros que eu falei, isso eu trago diretamente para o meu 
doutoramento, para a minha escrita, ou seja, têm citações no meu 
doutoramento que são de livros que eu tive acesso lá, então isso é uma 
contribuição. E eu acho que é mais ou menos isso, contribuição objetiva 
seria as obras que eu tive acesso. 

No meu caso, por exemplo, eu tive sorte mesmo porque eu conhecia o 
professor antes, então isso abre um pouco mais as portas, inclusive na 
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questão de relacionamento, daquele network acadêmico, por exemplo, de 
ser convidado para participar de colóquio. Eventualmente, essa experiência 
fora pode te trazer isso também, esses contatos de você ser convidado 
para... onde você pode contribuir muito com a pesquisa, é você transitar em 
colóquios e eventos internacionais, eu acho que te abre mais a 
possibilidade de você transitar. Então tirando essa contribuição para a tese 
em si, há uma contribuição acadêmica para o pesquisador que é abrir 
outros horizontes de trânsito que ele não teria se ele ficasse no Brasil. É 
quase a mesma coisa da pessoa que mora em cidadezinha do interior de 
São Paulo de 20 mil habitantes e vem para capital e abre as portas de 
trânsito, a pessoa que mora no interior do Brasil e vem para uma cidade 
maior no Brasil abre as portas de trânsito, de contato com coisas novas. 
Então quando você vai para Europa te abre de certa forma, fazendo 
analogia, com uma pessoa que sai do interior do Brasil e vem para capital, 
te abre um trânsito diferente com as coisas, com a cultura, com as pessoas, 
com a tua área de conhecimento, é uma experiência muito grande. Eu acho 
que morar fora também é uma oportunidade, poucas vezes na vida você 
tem ou é em uma internacionalização ou profissionalmente se você está em 
uma instituição, em uma empresa alguma coisa que te manda para fora em 
uma multinacional, senão você nunca vai morar fora, a regra é mais ou 
menos isso ou a gente mora em uma oportunidade dessa ou talvez nunca 
mora, nunca vai morar. Eu acho que essa experiência também de viver um 
período fora, que não é passar umas férias de 15 dias, isso eu acho que é 
muito rico também para o aluno, para a vida. 

O que faria de diferente  

Na minha área, tá. Talvez o que eu faria de diferente, mas isso envolve 
você ser mais destemido, você ter que ter mais coragem, mas eu faria, 
como eu sou um pouco destemido eu faria. Era ir para um país de um 
idioma que eu não domine, que eu entenda até pouco, porque eu tenho um 
intermediário, como é o caso do meu francês, um pouco do inglês mais 
fraco até, o espanhol, talvez francês, inglês ou espanhol para você 
desenvolver o idioma, porque acho que é uma oportunidade única que você 
tem na vida de morar fora, você aprender efetivamente o idioma você 
precisa morar. Quando que uma pessoa vai poder morar fora? Eu, por 
exemplo, eu penso, eu quero ainda aprender a falar o inglês bem e o 
francês. Mas como que eu vou poder morar na França, nos Estados Unidos 
ou na Inglaterra? Só talvez em uma outra internacionalização, talvez um 
pós-doutorado. Então o que eu faria de diferente, parece bobeira isso, mas 
não é indo para um país da mesma... a mesma língua tem todos os 
facilitadores que é o cultural, você tem mais proximidade, você tem um 
conforto maior quando você está em um país da mesma cultura, a 
arquitetura é próxima, a cultura é próxima, tudo é mais próximo no Brasil 
então você se sente mais em casa, e também é um país mais barato. 
Então, em termos de conforto, é mais confortável para um aluno ir para 
Portugal ou talvez ir para Espanha e para Argentina, lugares mais próximos. 
Por exemplo, para Buenos Aires, você está aqui do lado, você precisa, 
eventualmente, alguém da família adoece você consegue voltar 
rapidamente, então você tem uns confortos subjetivos psicológicos que 
você não teria se você tivesse em um país de uma cultura diferente, de uma 
língua diferente. Só que, por outro lado, você tem a parte positiva, só que 
você tem essa parte negativa que eu acho que você poderia aproveitar mais 
se você tivesse em um país... eu acho que o sofrimento é bem maior se 
você vai para uma cultura mais diferente de um idioma que você não 
domine, o sofrimento é maior, você está fora de casa, sem falar bem o 
idioma, a gastronomia às vezes você pode não gostar, o país é mais caro, é 
difícil, tudo é mais difícil, mas o teu retorno é ter o aperfeiçoamento do teu 
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idioma. Então talvez eu faria o caminho mais difícil, que eu acho que é mais 
difícil mesmo você ir para um país que você não tem esse conforto de já 
falar bem, já se comunicar bem, mas eu acho que agrega mais. Então, o 
que eu faria de diferente? Tentaria, se eu voltasse no tempo, talvez eu 
tentaria ir para a França ou para a Inglaterra. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esse projeto teve como objetivo principal implantar uma ação inovadora de 

cooperação horizontal em um programa de pós-graduação stricto sensu que  

alcançou o padrão nacional de qualidade na Avaliação Trienal CAPES de 2013 

através do desenvolvimento de uma Plataforma de Pesquisa que inicialmente iria 

divulgar as pesquisas realizadas no âmbito do programa e, num segundo momento 

iria conectar-se com outras redes de pesquisadores de ãmbito nacional e 

internacional.  

Conforme destacado no texto, as ações voltadas para a internacionalização 

denominadas de vertical são as de maior número e propiciam uma  competição 

entre as IES no sentido de ocuparem uma posição no mercado mundial da 

educação superior . Já as ações de cooperação horizontal se orientam para o 

desenvolvimento de uma política de diálogo e intercâmbio ; o trabalho em redes e 

uma cultura de solidariedade internacional que respeite os contextos onde se 

inserem os diferentes países.  

Os dados aqui sistematizados e apresentados não pretendem e nem 

poderiam ser conclusivos tendo em vista o caráter qualitativo, exploratório e de 

pesquisa-ação proposto para o projeto.  

Isso  não significa que o projeto não tenha atingido os objetivos propostos. Ao 

contrário, julga-se que o mesmo foi além das expectativas,, pois a metodologia 

proposta conseguiu envolver os diferentes segmentos do Programa, da Faculdade 

de Direito , da Divisão de Tecnologia  e Informação , do então Decanato de 

Pesquisa e da Coordenadoria de Avaliação Acadêmica Institucional  na gestão do 

projeto e incorporá-los ao grupo de pesquisadores que dão início da Plataforma de 

Pesquisa denominada Rede de Pesquisadores Mackenzie que já na sua origem 

traz consigo  a interdisciplinaridade na pesquisa, a presença de pesquisadores 

nacionais e internacionais e temas de pesquisa ou eixos temáticos alinhados com 

grandes questões sociais de interesse mundial.   
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Nesta primeira etapa do projeto os objetivos foram alinhados aos da ASAP 

(Academics Stand Against Poverty) em quatro grandes eixos fundamentados no 

direito à : educação, saúde, justiça e cidade. Parte dos pesquisadores voluntários 

que participaram desse projeto  está na organização do Evento Internacional da 

ASAP  que será realizados em agosto de 2016. 

Acredita-se que essa plataforma possa ser um embrião para a implantação de 

um Rede de Pesquisadores do Mackenzie, a partir de uma nova cultura baseada em 

rede de pesquisa, de caráter interdisciplinar, internacional e voltada pata temas ou 

problemas comuns aos diferentes países. 

A Rede de Pesquisadores foi criada e está disponibilizada em caráter 

experimental no endereço  http://rededepesquisa.mackenzie.br/wp-admin.m  . 

  Tendo em vista que o objetivo do projeto não se esgota em si mesmo, a criação 

de uma Rede de Pesquisadores é apenas uma etapa do projeto que continua em 

desenvolvimento.  

Com relação ás ações não apenas voltadas para a  internacionalização dos 

programas de direito destacam-se a seguir algumas que permitiram aos programas 

analisados conquistar a nota 6, que também são entendidas como ações de 

cooperação horizontal e complementares as de internacionalização.  

  Projetos PROCAD 

 Cátedras  

 Avaliação de Egressos 

 Política de internacionalização da UPM 

Finalmente um último conjunto de sugestões é voltado para ampliação de ações 

já existentes:  

  discutir dos dados apresentados nos diferentes níveis institucionais evolvidos 

com a questão ; 

http://rededepesquisa.mackenzie.br/wp-admin.m
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 .continuar o projeto com financiamento interno e/ou externo e/ou por interesse 

da pesquisadora líder;  

 utilizar o evento internacional da ASAP para ampliar a rede de pesquisadores; 

 identificar de apoiadores internos e/ou externos para a continuidade do 

projeto; 

 retomar  os contatos internacionais gerados no âmbito do projeto; 

 desenvolver instrumentos de avaliação para acompanhar:  a mobilidade 

docente e discente realizada na pós-graduação ; os grupos de pesquisa e 

acompanhamento de egressos. 

 desenvolver uma metodologia para o estudo de redes para identificar os 

parceiros da rede. 

Dessa maneira nota-se que  projeto permitiu identificar um conjunto de novas 

ações e projetos que merecem e poderão ser aprofundados através de novas 

pesquisas, com o objetivo de ampliar as ações de internacionalização na  educação 

superior (graduação e pós-graduação ) na UPM. 

Por fim, é preciso observar que a internacionalização não é um modismo ou 

uma característica de determinadas IES. A internacionalização faz parte da 

globalização  e  faz parte da política de educação superior  adotada no país.  

Ao se considerar os  países da América Latina , constata-se que  o México e 

o Brasil são os  que mais enviam alunos para o exterior.  Conforme destaca  Castro 

e Cabral Neto (2012) , considerando-se os países da América Latina, em 2010,  o 

México enviou o maior número de estudantes  para o exterior ( 25.444) seguido de 

perto pelo Brasil ( 23.410). Os três principais destinos do Brasil foram  : Estados 

Unidos, Espanha e Portugal. Ao se considerar ainda que  o Brasil situa-se no 12º 

lugar no tocante a acadêmicos internacionais atuando temporariamente em 

instituições acadêmicas, norte-americanas, torna-se evidente a posição de destaque 

do país na América Latina.  
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Em 2006, o Brasil  era o maior sistema de educação superior da com  2.547 

IES, , 303 eram universidades. Em segundo lugar aparecia o México, com 2.397 IES  

e 143 universidades . Tal situação pode significar uma oportunidade para o país 

assumir uma liderança na formação pós-graduada na América Latina , como ressalta 

Almeida (2010) e “de assumir uma proposta estratégica de internacionalização 

solidária“, com os países vizinhos e com os países da África, especialmente os de 

colonização portuguesa. 
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SÍNTESE DA ANÁLISE DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DIREITO QUE RECEBERAM NOTA 06 

NO ÚLTIMO TRIÊNIO 

 

Foi feita uma leitura das fichas de avaliação da CAPES e das informações 

contidas nos sites dos programas nota 06 em Direito (  

UnB;UFSC;UFPR;USP;UFMG;UNISINOS;PUCRS;PUCMG )  para que fossem 

localizados pontos em comum no que tange aos critérios de inserção internacional 

para buscar construir bases mais concretas a respeito da internacionalização na 

pós-graduação. 

Os dados encontram-se a seguir. 

o Universidade de Brasília (UnB) – programa de pós-graduação stricto sensu 

com uma área de concentração, Direito, Estado e Constituição, e quatro linhas de 

pesquisa: (i) Sociedade, conflito e movimentos sociais; (ii) Constituição e 

Democracia; (iii) Internacionalização, trabalho e sustentabilidade; (iv) Transformação 

na ordem social e econômica e regulação. Cada linha de pesquisa tem 04 sublinhas. 

O programa mantém um observatório chamado “Observatório da Constituição e da 

Justiça” como jornal de mesmo nome. Tem vínculos com várias instituições 

nacionais e internacionais, formando uma intensa rede; 

o Univerisdade Federal de Santa Catarina (UFSC) – o programa de pós-

graduação stricto sensu tem três áreas de concentração assim organizadas: a) 

Direito, Estado e sociedade com as linhas de pesquisa: (i) Constituição, cidadania e 

direitos humanos; (ii) direito da sociedade de informação e propriedade intelectual; 

(iii) direito, meio ambiente e ecologia política; (iv) direito, controle social e sistema de 

justiça; b) Direito e Relações Internacionais com a linha de pesquisa Globalização, 

regionalismo e atores das relações internacionais; e c) Teoria e História do Direito 

com a linha de pesquisa Conhecimento crítico, historicidade, subjetividade e 

multiculturalismo. Existe interdisciplinaridade nas linhas de pesquisa que se reflete 

nos grupos de pesquisa, mas no entanto, na última avaliação foram apontados 

problemas na coerência da efetivação da proposta. Existem 22 grupos e/ou núcleos 
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de pesquisa. Há, ainda, o Observatório de Justiça ecológica liderado pela Prof. Dra. 

Letícia Albuquerque; 

o Universidade Federal do Paraná (UFPR) – o programa de pós-graduação 

stricto sensu tem três áreas de concentração assim dividido: a) Relações sociais 

com duas linhas de pesquisa: (i) direito, tutela e efetividade; e (ii) novos paradigmas 

do Direito; b) Direito do Estado com duas linhas de pesquisa: (i) Direito, Poder e 

controle; e (ii) Perspectivas da dogmática crítica; e c) Direitos humanos e 

democracia com duas linhas de pesquisa: (i) cidadania e inclusão social; e (ii) 

cooperativismo e economia solidária. Tem publicações de periódico bem avaliado 

pelo WebQualis da CAPES vínculos com universidades estrangeiras e recentemente 

foi defendida a primeira tese em regime de cotutela pela doutoranda Rebeca 

Fernandes Dias; 

o Universidade de São Paulo (USP) – o programa de pós-graduação stricto 

sensu tem 10 áreas de concentração: a) Direito Civil; b) Direito Comercial; c) Direito 

Econômico, Financeiro e Tributário; d) Direito do Estado; e) Direito Internacional; f) 

Direito Penal; g) Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia; h) Direito 

Processual; i) Direito do Trabalho e Seguridade Social; j) Filosofia e Teoria Geral do 

Direito; k) Direitos Humanos. A USP é a melhor universidade do país e a grande 

maioria dos programas tem docentes titulados por ela. Tem forte mobilidade 

acadêmica e amplo apoio das agências de fomento;  

o Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – o programa de pós-

graduação stricto sensu em Direito tem área de concentração denominada “Direito e 

Justiça” com as seguintes linhas de pesquisa: (i) Poder, cidadania e 

desenvolvimento no Estado democrático de direito; (ii) Direitos humanos e Estado 

democrático de direito: fundamentação, participação e efetividade; (iii) História, 

poder e liberdade; e (iv) Estado, razão e História. Tem uma rede de pesquisa 

internacional chamada “Projeto cidade e alteridade” coordenada pela Prof. Dra. 

Miracy Barbosa de Sousa Gustin da UFMG e pelo Prof. Dr. Boaventura de Sousa 

Santos da Universidade de Coimbra. Tem vínculos com outras instituições 

estrangeiras e periódicos com boa classificação WebQualis da CAPES. Em 2012 foi 

criada uma Comissão de Planejamento estratégico a fim de avaliar o programa e 
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propor novas iniciativas. Essa Comissão organizou uma audiência pública para tal 

mister e, como produto final, entregou o documento intitulado “Princípios e metas do 

programa de pós-graduação em Direito da UFMG” com as seguintes ações para a 

próxima década: (i) excelência e liderança; (ii) internacionalização; (iii) 

interdisciplinaridade; e (iv) solidariedade e integração; 

o Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) – programa de pós-

graduação stricto sensu em Direito Público com duas linhas de pesquisa: (i) 

Hermenêutica, Constituição e concretização de direitos; e (ii) Sociedade, novos 

direitos e transnacionalização. Tem publicações com alta avaliação pelo WebQualis 

da CAPES e mantém uma cátedra para estudos e pesquisa dos direitos humanos 

atrelados à violência, governo e governança com parceria da UNESCO, da 

Universidad Externado da Colômbia, da Universidad Carlos III de Madrid, da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e da Università di Camerino da 

Itália. Mantém a cátedra em parceria com a UNESCO denominada Trabalho e 

Sociedade Solidária. Mantém, ainda, a cátedra Sérgio Vieira de Mello e rede de 

pesquisa decorrente de acordo com a Universidade de Coimbra, a Universidade de 

Lisboa, a Universidade de Sevilha, a Université de Paris Quest Nanterre La Defense 

e a Universidade de Berkeley. Todos com forte mobilidade acadêmica; 

o Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) – o 

programa de pós-graduação stricto sensu em Direito tem duas áreas de 

concentração assim delineadas: a) Fundamentos constitucionais do Direito Público e 

Privado com as seguintes linhas de pesquisa: i) Hermenêutica, Justiça e Estado 

Constitucional e ii) Eficácia e Efetividade da Constituição e dos Direitos 

Fundamentais no Direito Público e no Direito Privado; b) Teoria Geral da Jurisdição 

e do Processo com uma única linha de pesquisa, intitulada Jurisdição, Efetividade e 

Instrumentalidade do Processo. O programa apresenta forte coesão e coerência 

com a proposta apresentada, revista com boa qualificação no sistema WebQualis da 

CAPES e forte mobilidade acadêmica;  

o Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG) – o programa 

de pós-graduação stricto sensu em Direito é assim organizado: a) Direito Privado 

com as linhas de pesquisa “Reconstrução dos paradigmas do Direito Privado no 



85 

 

contexto do Estado democrático de Direito” e “Direito do Trabalho, modernidade e 

democracia”; b) Direito Processual com a linha de pesquisa “O processo na 

construção do Estado democrático de direito”; c) Direito Público com as linhas de 

pesquisa “Estado, constituição e sociedade no paradigma do Estado democrático de 

direito”, “Direitos humanos, processo de integração e constitucionalização do Direito 

Internacional” e “o direito penal nas sociedades democráticas contemporâneas”; d) 

Teoria do Direito com a linha de pesquisa “Fundamentos filosóficos do conceito de 

justiça e sua aplicação na compreensão do Estado democrático de Direito”. Os 

professores mantém um grupo de pesquisa bastante diferenciado, o Centro de 

Estudos em Biodireito (CEDIB), que converge com outras áreas de conhecimento e 

tem o objetivo de promover a discussão em torno das ciências biológicas, ciências 

da saúde e do direito. Tem apoio financeiro das agências de fomento e, portanto, 

tem obtido sucesso no processo de internacionalização. 

Os cursos foram criados, em sua maioria, nos anos 70/80 tendo como 

diferencial a UFMG que teve o doutorado criado em 1931, o primeiro no país, com o 

impulso dado pelo Governo de Getúlio Vargas à industrialização e consequente 

necessidade de recurso humano qualificado. 

É forçoso apontar que os programas nota 06 em Direito estão concentrados 

nas regiões sul e sudeste1 e estão inseridos em universidades públicas (UnB, USP, 

UFSC, UFPR e UFMG) ou confessionais (UNISINOS, PUC/RS e PUC/MG)2. 

Em entrevista concedida aos professores da UNIVALI em 13 de maio de 

20053 o Prof. Dr. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, docente da UFPR e ex-

coordenador de área na CAPES, aponta que a pesquisa em Direito sempre foi 

solitária e daí um obstáculo encontrado na mudança de paradigma nessa área de 

conhecimento. 

                                                           
1
 Para Ana Lúcia Almeida Gazzola e Ricardo Fenati “o desenvolvimento da pós-graduação brasileira 

reflete as formas de organização da economia nacional, concentrando-se a maioria dos programas de 
mestrado e doutorado nas grandes cidades e nas regiões Sudeste e Sul.” Disponível em: 
<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/PNPG_Miolo_V2.pdf>. Acesso em 20.08.2015. 
2
 No Plano Nacional de Desenvolvimento (PNPG) 2011-2020, Luiz Antônio Barreto de Castro afirma 

que “a ciência tem que produzir desenvolvimento” e que a desigualdade socioeconômica regional tem 
mostrado falhas da produção científica e do seu financiamento. Disponível em: 
<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/PNPG_Miolo_V2.pdf>. Acesso em: 20.08.2015 
3
 Disponível em: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/8749-28967-1-PB.pdf>. Acesso em: 19.08.2015 
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Outro ponto destacado pelo Prof. na mencionada entrevista são os critérios 

de inserção internacional utilizados pela CAPES para avaliar os cursos de pós-

graduação stricto sensu. Como salientado por ele “o Direito, como em algumas 

outras áreas, é algo que se faz pensando na sua própria sociedade.” Ele ressalta 

que as doenças, por exemplo, são as mesmas em todo o globo e, portanto, as 

pesquisas aqui pesquisadas são de interesse de outros países. Mas, por outro lado, 

será interesse da Inglaterra pesquisar/conhecer os problemas das trabalhadoras nas 

plantações de cana-de-açúcar do interior paulista? 

Portanto, no plano da internacionalização a área do Direito encontra barreiras 

diferentes das outras áreas e que merecem atenção dos pesquisadores para, 

pensando-as, transpô-las. 

Há, ainda, a questão da metodologia empregada pelos operadores do Direito 

e até mesmo a má-formação para a pesquisa. Caio Mário da Silva Pereira Neto e 

Paulo Todescan Lessa Mattos4 afirmam que  

Do ponto de vista teórico, há uma armadilha epistemológica. Na 
pesquisa jurídica brasileira prevalecem teorias analítico-descritivas e 
hermenêutico-interpretativas, centradas na reconstrução da 
dogmática jurídica como elemento necessário da investigação 
acadêmica. 

Esse modo de pensar o Direito é, na verdade, um reprodutor do 

conhecimento5. Explica-se e descreve-se a lei. Pouco se questiona o conteúdo, os 

motivos ou as origens da sua formação. 

Para os autores acima mencionados outras perspectivas metodológicas 

deveriam ser inseridas, pois a pluralidade colabora com a compreensão do 

fenômeno jurídico e amplia o horizonte do pesquisador. 

Para alcançar excelência, é importante fortalecer a indissociabilidade de 

ensino, pesquisa e extensão, encontrando soluções para a crise do ensino jurídico e 

mantendo os critérios rígidos de aprovação dos cursos oferecidos. 

                                                           
4
 Disponível em: 

<http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/CaiodaSilvaPereiraandPauloTodescanLessaMattos__P
ortuguese_.pdf>. Acesso em: 17.08.2015 
5
 Ana Lúcia Almeida Gazzola e Ricardo Fenati falam em repetição de estratégias de formação 

bastante defasadas. p. 10. Disponível em: 
<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/PNPG_Miolo_V2.pdf>. Acesso em: 20.08.2015 
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Os ex-coordenadores de área Luiz Edson Fachin, Fernando Facury Scaff, 

Ricardo Pereira Lira, Gilberto Bercovici e Jacinto Nelson de Miranda Coutinho 

assinaram conjuntamente um artigo6 fazendo severas críticas ao oferecimento de 

mestrado profissional em razão do risco de aniquilamento da pós-graduação em 

Direito. 

Para eles, o nível de exigência para pós-graduação em nível de mestrado 

profissionalizante é menor e, assim, nivelar-se-ia a qualificação dos docentes aquém 

do desejado e buscado pela comunidade acadêmica. A pergunta que colocam é se 

seria uma rendição à antiética (ou aética) conduta do mercado. 

                                                           
6
 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2011-ago-17/aniquilamento-pos-graduacao-direito-brasil>. 

Acesso em: 19;08.2015 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS – PUC/MG 

 

Nesta Universidade há quatro áreas de concentração no programa de pós-

graduação em Direito7. Segue abaixo a descrição com suas linhas de pesquisa: 

 Direito Privado com as linhas de pesquisa “Reconstrução dos paradigmas do 

Direito Privado no contexto do Estado democrático de Direito” e “Direito do Trabalho, 

modernidade e democracia”; 

 Direito Processual com a linha de pesquisa “O processo na construção do 

Estado democrático de direito”; 

 Direito Público com as linhas de pesquisa “Estado, constituição e sociedade 

no paradigma do Estado democrático de direito”, “Direitos humanos, processo de 

integração e constitucionalização do Direito Internacional” e “o direito penal nas 

sociedades democráticas contemporâneas”. 

 Teoria do Direito com a linha de pesquisa “Fundamentos filosóficos do 

conceito de justiça e sua aplicação na compreensão do Estado democrático de 

Direito”. 

Conforme avaliação da CAPES no último triênio8 o eixo temático central é 

“Estado democrático de direito” sendo que as quatro linhas de pesquisa a ele se 

moldam. A CAPES ressaltou que as áreas de concentração ainda são fundadas na 

divisão clássica do Direito e sua formatação generalista prejudica a consistência das 

linhas de pesquisa. De qualquer maneira a apreciação da proposta mereceu MUITO 

BOM. 

                                                           
7
 Disponível em: < http://www.pucminas.br/pos/direito/index-

link.php?arquivo=area&pagina=4082&codigo=4 > Acesso em: 15.julho.2015 

8
 Disponível em: 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_
32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga > Acesso 
em: 15.julho.2015 

http://www.pucminas.br/pos/direito/index-link.php?arquivo=area&pagina=4082&codigo=4
http://www.pucminas.br/pos/direito/index-link.php?arquivo=area&pagina=4082&codigo=4
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
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De acordo com a ficha de avaliação da CAPES9 o mestrado teve origem 1997 

e expandiu-se com o doutorado em 2000. Atualmente há 185 alunos matriculados no 

curso de mestrado10 e 145 no curso de doutorado11. 

A Revista da Faculdade Mineira de Direito12 tem avaliação B4 no sistema 

Qualis da CAPES que qualifica e classifica periódicos. Sua publicação é semestral e 

almeja aprimorar a reflexão sobre a complexa relação entre Direito e Democracia na 

sociedade contemporânea13. 

Os professores da PUC/MG mantém um grupo de pesquisa bastante especial 

e diferenciado, o Centro de Estudos em Biodireito (CEDIB)14 com o objetivo de 

promover a discussão em torno de temas das Ciências biológicas, ciências da saúde 

e do direito, garantindo a interdisciplinaridade. 

De acordo com a ficha de avaliação da CAPES do último triênio o programa 

de pós recebeu no critério “atribuição de nota 06 e 07” a seguinte observação15: “O 

programa da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais passou por um 

forte processo de internacionalização nos últimos anos. Na última avaliação 

trienal, o programa foi cotado para o conceito 6, mas a área entendeu que o 

mesmo não tinha o nível de internacionalização suficiente. Desde então, o 

                                                           
9
Disponível em< 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_
32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga > Acesso 
em: 15.julho.2015. 

10
 Disponível em: < 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf > Acesso em 
15.julho.2015. 

11
 Disponível em: < 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf > Acesso em: 
15.julho.2015. 

12
 Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito > Acesso em: 20.julho.2015. 

13
 Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito/about/editorialPolicies#custom-0 > 

Acesso em: 15.julho.2015 

14
 Disponível em: <http://www.cebid.com.br/ > Acesso em: 15.julho.2015. 

15
 Disponível em: 

<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026
_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga > 
Acesso em: 15.julho.2015 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf
http://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito
http://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito/about/editorialPolicies#custom-0
http://www.cebid.com.br/
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
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programa envidou esforços em aumentar sua cooperação internacional. De um 

lado, há um investimento de cerca de R$ 300.000,00 apenas da FAPEMIG para 

ampliar sua cooperação internacional, o que incluiu missões de prospecção de 

novos parceiros, organização de eventos e montagem de redes internacionais 

de pesquisa. Neste sentido, a projetos de cooperação internacional com: Argentina, 

Universidad Blas Pascal, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de 

Tucumán, Universidad Nacional Mar del Plata, Chile, Universidad de Los Andes, 

Colômbia, EAFIT, P. U. Javeriana, Universidad Cooperativa de Colombia, 

Universidad de La Sabana, Coreia do Sul, Inha University, Equador Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Espanha, Universidad Católica de Ávila, 

Universidad de Castilla – La Mancha, Universidad de Deusto, Universidad de 

Salamanca, França, Paris I – Panthéon-Sorbonne, Paris XIII (Paris Nord), Université 

Catholique de Lille, Université de Cergy-Pontoise, Université de Poitiers, Itália, 

Università di Bologna, Peru, Universidad del Pacífico, Portugal, Universidade de 

Coimbra, Universidade do Minho, Universidade do Porto, Universidade Lusófona do 

Porto, México, Universidad Autônoma de Chiapa, Alemanha, - Institut Max Planck 

(Hamburg). No âmbito nacional, a PUC-MG exerce um papel importante de 

nucleação. Em função da dimensão do programa e do índice muito bom de 

ocupação de discentes por docente, forma-se uma quantidade representativa de 

doutores, já há vários anos e de diversas regiões do país. Vários autores do 

Programa são referências nacionais. Além disso, sempre foi um curso pró-ativo em 

todas as oportunidades de fomento para cooperação interna. Há um número 

importante de convênios financiados por várias agências de fomento, com IES de 

todo o Brasil. Houve 3 PROCADS durante o triênio, sempre como instituição líderes.” 

(grifo nosso) 
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Avaliação trienal – 2013 – Nota 06 CAPES16 

 

 Proposta do Programa 

 

 

 Apreciação da Proposta do Programa 

 

Em relação ao item 1.1. “coerência, consistência, abrangência e atualização das 

áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta 

curricular” a apreciação da CAPES é “As quatro áreas de concentração do Programa 

são ainda fundadas em divisão clássica dos ramos tradicionais do direito (Público, 

Privado, Processual e Teoria do Direito). A formatação de áreas de concentração 

generalistas prejudica a consistência das linhas de pesquisa com as próprias áreas. 

No entanto, mesmo com esta opção, o Programa tem procurado criar articulação 

entre as áreas, principalmente no último ano. Para tanto, como eixo temático, o 

Programa elegeu o tema do Estado Democrático de Direito. Ressalta-se que o 

Programa mencionou na proposta o planejamento para reformulação já no próximo 

triênio, o que é positivo. De maneira geral, as linhas de pesquisa, projetos de 

pesquisa e disciplinas possuem coerência, consistência e abrangência. O programa, 

em que pese o problema das áreas de concentração, consegue, na ponderação com 

os demais tópicos do item, alcançar os requisitos necessários ao indicativo MUITO 

BOM.” 

Em relação ao item 1.2 “O programa mostra na proposta, de forma clara, o seu 

planejamento futuro e sua atuação no triênio. A política de internacionalização do 

programa iniciou-se com consistência neste triênio. O expressivo Auxilio recebido da 

FAPEMIG mostra o empenho da instituição na internacionalização.O programa não 

oferece informações pormenorizadas sobre a inserção social dos egressos. O teor 

                                                           
16

 Dados obtidos no site da CAPES Disponível em: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_
32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga> Acesso 
em: 13.junho.2015 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
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das informações transmitidas no Coleta evidencia a busca do Programa pela 

excelência, e sua atuação neste triênio mostra, a um só tempo, amadurecimento, 

consolidação em seus 15 anos de existência, mas também o empenho na busca de 

uma jornada ascendente nas avaliações trienais. MUITO BOM.” 

E ao item 1.3 “O programa cumpre todos os requisitos de infraestrutura para seu 

funcionamento. Cabe salientar que foram adquiridos, em 2012, 18 novos 

computadores para o programa. Relevante informar que o programa além de 

cumprir as exigências para condições de acessibilidade às pessoas portadoras de 

deficiência, possui no programa docente e discentes portadores de deficiência que 

usam tais acessibilidades. Indicativo: MUITO BOM.” 

 

 Apreciação do corpo docente 

No item 2.1 o critério é definido da seguinte forma “perfil do corpo docente, 

consideradas titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e 

experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do Programa” e a 

apreciação da CAPES é “O Programa informou na proposta a saída de 2 

professores permanentes e a entrada de novos para o próximo triênio. Neste triênio, 

o Programa contou com 47 docentes, sendo 43 permanentes e 4 colaboradores. Há 

6 docentes com formação no próprio Programa, o que caracteriza uma diminuta 

endogenia, dentro dos parâmetros exigidos, mas o Programa deve ter cuidado na 

contratação de futuros docentes. A atuação dos colaboradores se deu por pequeno 

período de tempo e ao fim do triênio somente um colaborador permaneceu com 

atividades. Demais disso, a proposta declara que todos os professores permanentes 

do Programa trabalham em regime de 40h semanais de dedicação, mas também 

declara que há 4 docentes 20h que atuam apenas na pós-graduação – neste 

aspecto, o Programa deve se enquadrar à regra do Documento de Área, quanto ã 

exigência de que todos os permanentes estejam sob o regime de 40h. A maturidade 

do corpo docente é alta, de quase 100%, já que um único docente completa os 4 

anos em 2013. A formação dos docentes é adequada ao objetivo do programa e 

quase 30% tem pós-doutoramento. A participação dos docentes em outros 
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programas está dentro dos requisitos exigidos e mostra inserção do programa. 

Indicativo: MUITO BOM.” 

Em relação ao item 2.2 “Adequação e dedicação dos docentes permanentes em 

relação às atividades de pesquisa e de formação do programa” a CAPES fez a 

seguinte avaliação “Há adequação e dedicação dos docentes permanentes em 

relação às atividades de pesquisa e de formação do Programa. Todos os docentes 

ministram disciplinas no Programa, assim como orientam e participam de pesquisa. 

O programa não depende das atividades dos colaboradores. A participação em 

vários projetos de pesquisa simultâneos mencionada na avaliação do triênio anterior 

foi amenizada neste triênio. MUITO BOM.” 

No que toca ao item 2.3 “distribuição das atividades de pesquisa e de formação 

entre os docentes do programa” a CAPES avaliou que “A distribuição das atividades 

de aula e de orientação é bem equilibrada entre os docentes do programa. Cada 

docente em média ministra duas disciplinas e orienta cinco alunos no programa. Não 

há concentração de atividades em docentes ou mesmo docente sem nenhuma 

atividade, o que atende aos requisitos para o conceito MUITO BOM.” 

Por fim, o item 2.4 “contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de 

pesquisa na graduação, com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na 

formação de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de 

profissionais mais capacitados no plano da graduação” a CAPES afirmou que “É 

regra do Programa que 50% da carga horária do docente seja dedicada à 

graduação. Todos os docentes 40h tem participação ativa na graduação (39 

docentes, aproximadamente 90%), principalmente nas disciplinas, com exceção dos 

docentes 20h que atuam somente na pós-graduação (4 docentes). Quanto à 

orientação aos alunos de graduação, a grande maioria do corpo docente orienta 

(aproximadamente 75%). A participação do corpo docente na graduação é 

satisfatória, segundo os critérios da área, a justificar o conceito MUITO BOM.” 

 

 Apreciação corpo discente, teses e dissertações 
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No item 3.1 “quantidade de teses e dissertações defendidas no período de 

avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo 

discente” a CAPES asseverou que “As defesas no triênio (2010-2012) foram de 205 

para o mestrado e 45 para o doutorado. Um total de 250 defesas no triênio. A 

relação de defesas por docente no triênio (2010-2012) foi de 5 para o mestrado e 1 

para o doutorado. Uma média global de 6 defesas por docente no triênio. O número 

médio de orientações foi de 5 por docente permanente, indicativo MUITO BOM.” 

No item 3.2 “Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no 

período de avaliação em relação aos docentes do programa” a CAPES entendeu 

que “A distribuição das orientações defendidas no período está dentro dos 

parâmetros requisitados. 93% dos docentes orientaram. MUITO BOM.” 

O item 3.3 que trata da “qualidade das Teses e Dissertações e da produção de 

discentes autores da pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de 

graduação na área) na produção científica do programa, aferida por publicações e 

outros indicadores pertinentes à área” a CAPES registrou que “A produção de 

discentes autores da pós-graduação foi de 78% da produção total, o que induz a 

atribuição de MUITO BOM no item. Observe-se não haver relato de produção 

discente de graduação, o que revela participação pouco expressiva de alunos da 

graduação no Programa. 

Por fim, o item 3.4 “Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores 

bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas 

titulados” a avaliação foi no sentido de que “O tempo médio de formação dos 

discentes foi de 27 meses para o mestrado e 50 meses para o doutorado. Dentro 

dos padrões de eficiência exigidos, o curso de mestrado, mas o Doutorado 

compromete o desempenho pleno do Programa no item, pois ultrapassou o limite de 

48 meses para defesa. Indicativo BOM.” 

 

 Apreciação produção intelectual 

A apreciação da produção intelectual conta com três itens, quais sejam: (i) 

publicações qualificadas do Programa por docente permanente; (ii) distribuição de 
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publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa; (iii) 

produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. E a 

resposta da CAPES é: 

(i) a produção qualificada do programa foi de 5,3 itens por docente permanente/ano 

e de 269,4 pontos por docente permanente/ano. Estes indicadores permitem a 

atribuição do conceito Muito Bom neste item, de acordo com os parâmetros 

explicitados pela área em seu relatório de avaliação; 

(ii) a distribuição da produção qualificada entre os docentes permanentes pode ser 

considerada Boa, de acordo com os parâmetros explicitados pela área em seu 

relatório de avaliação, eis que 70% dos docentes permanentes publicou 250 pontos 

ou mais no triênio; 

(iii) a produção técnica do programa foi de 13,9 itens por docente permanente/ano, o 

que permite a atribuição do conceito Muito Bom, de acordo com os parâmetros 

explicitados pela área em seu relatório de avaliação. 

 

 Apreciação inserção social 

São três itens para avaliação desse critério: (i) inserção e impacto regional e (ou) 

nacional do programa; (ii) integração e cooperação com outros programas e centros 

de pesquisa e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do 

programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação; e (iii) 

visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. A resposta da 

CAPES é: 

(i) os docentes têm participado de atividades em outros programas. O Programa 

firmou diversos convênios, merecendo destaque o Núcleo Jurídico de Políticas 

Urbanas (NUJUP), com atividades relevantes. A inserção e o impacto nacional são 

evidentes, a gerar o indicativo MUITO BOM; 

(ii) a integração e cooperação com outros programas é uma das metas do 

Programa. Atualmente, o Programa possui um DINTER, com aulas iniciadas em 

2013, com a FACTO - Faculdade Católica do Tocantins. O Programa também noticia 
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participar de 3 PROCADs, dois deles iniciados em triênio anterior (2007-2009) e um 

no triênio em questão (2010-2012). São eles >> Projeto I - Título: “Da regularização 

da posse aos direitos humanos: os direitos reais de uso, de uso especial para fins de 

moradia e de superfície como instrumentos de efetivação do princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana” com a IES Associada: PUC/PR. Projeto II – Título 

“Hermenêutica crítica, processo e direitos fundamentais no estado democrático de 

direito” com IES Associada: PUC/MG. Projeto III - Título “O Brasil e os regimes 

internacionais ambientais, comerciais e de propriedade intelectual: interesses e 

negociações multilaterais”. Conceito: MUITO BOM; 

(iii) o Programa possui uma página que apresenta todas as informações de forma 

estruturada e organizada. Não só atinge a visibilidade e transparência exigida neste 

item, como apresenta informações completas das atividades docente e discentes, o 

que justifica o conceito MUITO BOM. 

 

 Atribuição de notas 06 e 07 

Além do firme reconhecimento do corpo docente e da vasta produção científica foi 

destacado na ficha de avaliação “O programa da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais passou por um forte processo de internacionalização nos últimos anos. 

Na última avaliação trienal, o programa foi cotado para o conceito 6, mas a área 

entendeu que o mesmo não tinha o nível de internacionalização suficiente. Desde 

então, o programa envidou esforços em aumentar sua cooperação internacional. De 

um lado, há um investimento de cerca de R$ 300.000,00 apenas da FAPEMIG para 

ampliar sua cooperação internacional, o que incluiu missões de prospecção de 

novos parceiros, organização de eventos e montagem de redes internacionais de 

pesquisa. Neste sentido, a projetos de cooperação internacional com: Argentina, 

Universidad Blas Pascal, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de 

Tucumán, Universidad Nacional Mar del Plata, Chile, Universidad de Los Andes, 

Colômbia, EAFIT, P. U. Javeriana, Universidad Cooperativa de Colombia, 

Universidad de La Sabana, Coreia do Sul, Inha University, Equador Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Espanha, Universidad Católica de Ávila, 

Universidad de Castilla – La Mancha, Universidad de Deusto, Universidad de 
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Salamanca, França, Paris I – Panthéon-Sorbonne, Paris XIII (Paris Nord), Université 

Catholique de Lille, Université de Cergy-Pontoise, Université de Poitiers, Itália, 

Università di Bologna, Peru, Universidad del Pacífico, Portugal, Universidade de 

Coimbra, Universidade do Minho, Universidade do Porto, Universidade Lusófona do 

Porto, México, Universidad Autônoma de Chiapa, Alemanha, - Institut Max Planck 

(Hamburg). No âmbito nacional, a PUC-MG exerce um papel importante de 

nucleação. Em função da dimensão do programa e do índice muito bom de 

ocupação de discentes por docente, forma-se uma quantidade representativa de 

doutores, já há vários anos e de diversas regiões do país. Vários autores do 

Programa são referências nacionais. Além disso, sempre foi um curso pró-ativo em 

todas as oportunidades de fomento para cooperação interna. Há um número 

importante de convênios financiados por várias agências de fomento, com IES de 

todo o Brasil. Houve 3 PROCADS durante o triênio, sempre como instituição líderes.” 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL – PUC/RS 

 

Nesta Universidade há duas áreas de concentração no programa de pós-

graduação em Direito17. Segue abaixo a descrição: 

 Fundamentos constitucionais do Direito Público e Privado com as seguintes 

linhas de pesquisa: i) Hermenêutica, Justiça e Estado Constitucional e ii) Eficácia e 

Efetividade da Constituição e dos Direitos Fundamentais no Direito Público e no 

Direito Privado; 

 Teoria Geral da Jurisdição e do Processo com uma única linha de pesquisa, 

intitulada Jurisdição, Efetividade e Instrumentalidade do Processo. 

Para a CAPES18 “há uma evidente conexão entre as áreas e as linhas de 

pesquisa, que se articulam de forma coerente e consistente sem, contudo, perder de 

vista as especificidades das pesquisas/projetos que nelas se desenvolvem. A grade 

curricular é consistente com a proposta do curso e diferente para cada nível de 

formação, sendo que algumas disciplinas são assemelhadas ou idênticas” o que 

mereceu MUITO BOM. 

De acordo com a ficha de avaliação da CAPES19 o mestrado teve origem 

1988 e expandiu-se com o doutorado em 2000. Atualmente há 81 alunos 

matriculados no curso de mestrado20 e 39 no curso de doutorado21. 

                                                           
17

 Disponível em: < http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/fdppg/ppgd/ppgdIngresso > Acesso em: 
15.julho.2015 

18
 Disponível em: 

<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=42005019/026/2013_026
_42005019013P9_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga > 
Acesso em: 15.julho.2015 

19
Disponível em< 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_
32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga > Acesso 
em: 15.julho.2015. 

20
 Disponível em: < 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf > Acesso em 
15.julho.2015. 

http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/fdppg/ppgd/ppgdIngresso
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=42005019/026/2013_026_42005019013P9_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=42005019/026/2013_026_42005019013P9_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf
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O programa conta com duas revistas: a Revista Direitos Fundamentais & 

Justiça e Revista Direito com periodicidade trimestral e avaliação B2 no sistema 

Qualis da CAPES, que qualifica e classifica periódicos, e Justiça com publicação 

semestral e avaliação B4 no sistema Qualis.  

Além do firme reconhecimento do corpo docente e da vasta produção científica foi 

destacado na ficha de avaliação “o alto grau de internacionalização do programa, 

que apresenta diversas parcerias internacionais, com realização de eventos e 

publicações conjuntas, além de mobilidade docente e discente relatadas no 

Coleta: Universidade de Oviedo, Universidades de Granada, Sevilha, Burgos, San 

Pablo, Lisboa, Coimbra, Hertie School (Berlim), Stellenbosh (África do Sul), 

Hamburgo, Augsburg, Regensburg. Desenvolveu-se projetos sobre direito à saúde 

com a Universidade de Princeton e Instituto Max-Planck de Munique; projeto no 

âmbito do edital PROBRAL (CAPES e DAAD) sobre dignidade da pessoa humana 

no século XXI (PUC-RS, Universidade de Heidelberg e Universidade de Augsburg), 

dentre outras iniciativas na direção da internacionalização do programa. Outro ponto 

que merece ser destacado, como elemento diferenciador do programa em relação a 

seus congêneres, é o alto grau de inserção social, que desponta, em parcerias com 

outras instituições de ensino, centros de pesquisa e associações profissionais, como 

o Centro de Estudos Poder Judiciário e Sociedade, da Associação dos Juízes e 

Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul (ESM/AJURIS), com a Escola Judicial 

do TRT da 4ª Região, com especializações em direitos fundamentais para 

magistrados trabalhistas.” (grifo nosso) 

 

 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

 

Programa de pós-graduação em Direito 

                                                                                                                                                                                     
21

 Disponível em: < 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf > Acesso em: 
15.julho.2015. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf
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Avaliação trienal – 2013 – Nota 06 CAPES22 

 

 Proposta do Programa 

 

 

 Apreciação da proposta 

 

Em relação ao item 1.1. “coerência, consistência, abrangência e atualização das 

áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta 

curricular” a apreciação da CAPES é “O Programa de Mestrado da PUC-RS é 

estruturado, nos níveis do Mestrado e do Doutorado, em duas áreas de 

concentração: I) Área de Concentração Fundamentos Constitucionais do Direito 

Público e Privado, com as seguintes Linhas de Pesquisa: i) Hermenêutica, Justiça e 

Estado Constitucional e ii) Eficácia e Efetividade da Constituição e dos Direitos 

Fundamentais no Direito Público e no Direito Privado” e II) Área de Concentração 

Teoria Geral da Jurisdição e Processo, com uma única Linha de Pesquisa, intitulada 

Jurisdição, Efetividade e Instrumentalidade do Processo. A proposta é apresentada 

de maneira clara, consistente e fundamentada. Há uma evidente conexão entre as 

áreas e as linhas de pesquisa, que se articulam de forma coerente e consistente 

sem, contudo, perder de vista as especificidades das pesquisas/projetos que nelas 

se desenvolvem. A grade curricular é consistente com a proposta do curso e 

diferente para cada nível de formação, sendo que algumas disciplinas são 

assemelhadas ou idênticas. As disciplinas "Direito e Estado no Pensamento Político 

Contemporâneo”, "Eficácia e Efetividade dos Direitos Fundamentais no Direito 

Público no Direito Privado” e "Interpretação Constitucional e os Fundamentos do 

Direito Público e do Direito Privado” são ofertadas apenas no nível do Doutorado. 

Tais disciplinas, que nos parecem básicas para a articulação no nível curricular das 

                                                           
22

 Dados obtidos no site da CAPES Disponível em: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=42005019/026/2013_026_
42005019013P9_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga> Acesso 
em: 13.junho.2015 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=42005019/026/2013_026_42005019013P9_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=42005019/026/2013_026_42005019013P9_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
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áreas de concentração e linhas de pesquisa, poderiam constituir, também no curso 

de Mestrado, um patamar de formação crítica, de modo a realizar, como proposto 

pelo programa, “uma investigação do papel do Estado e das correntes político 

filosóficas e sociológicas que o fundamentam, sem perder de vista o exame das 

profundas transformações por que passa o Estado contemporâneo”. São relatados, 

em 2012, 18 projetos em andamento na área Fundamentos Constitucionais e 07 na 

área Teoria Geral da Jurisdição e Processo, envolvendo o total dos docentes. Os 

projetos estão em sintonia com as áreas de concentração e linhas de pesquisa, 

sustentando-as de maneira consistente. MUITO BOM.” 

Em relação ao item 1.2 “Planejamento do programa com vistas a seu 

desenvolvimento futuro, contemplando os desafios internacionais da área na 

produção do conhecimento, seus propósitos na melhor formação de seus alunos, 

suas metas quanto à inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os 

parâmetros da área” a resposta da CAPES é “O Programa apresenta detalhado 

planejamento de suas ações para o próximo triênio de avaliação, devendo-se 

observar a solidez de tais propostas em vista das atividades de cooperação nacional 

e internacional já em curso, bem como o histórico do programa. MUITO BOM.” 

E ao item 1.3 “Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão” a 

apreciação da CAPES é “A infraestrutura do curso mostra-se não apenas adequada, 

mas também excelente para o desenvolvimento das atividades de ensino, orientação 

e pesquisa. Em especial, o fato de haver disponibilidade de gabinetes individuais 

para os professores e a excelência da biblioteca, que apenas no ano de 2012, 

adquiriu 921 obras. Em relação aos periódicos, a biblioteca conta com 454 

assinaturas de periódicos na área do Direito, dos quais 149 estrangeiros. MUITO 

BOM.” 

 

 Apreciação do corpo docente 

No item 2.1 o critério é definido da seguinte forma “perfil do corpo docente, 

consideradas titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e 

experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do Programa” e a 

apreciação da CAPES é “Corpo docente já consolidado e amadurecido, formado por 
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16 professores permanentes e três colaboradores. Destaque-se a diversidade de 

origem na formação dos docentes, sendo muitos deles (44%) doutores em 

renomadas instituições estrangeiras (Universidade de Kassel, Universidade de 

Munique, Universidade de Firenze, Universidade Pablo de Olavide, Universidade de 

Regensburg, Universidade Complutense de Madrid e Universidade de Burgos – 

todos com diplomas revalidados). Quatro dos docentes permanentes já realizaram 

pós-doutorado. A grande maioria dos docentes (81%) participa de programas 

externos, como PUCPR, UFSC, UNISINOS UFRGS, UCS, dentre outros. Três 

docentes permanentes, de um total de 16, estão duplicados, portanto dentro dos 

limites admitidos para tal. Um docente encontra-se em regime de 30 horas, o que 

deve ser ajustado para o próximo triênio, passando a 40 horas. MUITO BOM.” 

Em relação ao item 2.2 “Adequação e dedicação dos docentes permanentes em 

relação às atividades de pesquisa e de formação do programa” a CAPES fez a 

seguinte avaliação “Os docentes têm formação aderente às áreas de concentração 

do programa, sendo dois docentes doutores em Filosofia, o que sustenta o diálogo 

entre o Direito Constitucional e a Filosofia do Direito, a conferir densidade teórica e 

profundidade à proposta. Há, ainda, efetiva dedicação às atividades de pesquisa e 

formação. Todos os docentes permanentes participam de projetos de pesquisa, 

sendo 15 deles coordenadores de pesquisas. MUITO BOM” 

No que toca ao item 2.3 “distribuição das atividades de pesquisa e de formação 

entre os docentes do programa” a CAPES avaliou que “Todos os docentes 

permanentes desenvolvem entre 1 (8 docentes) e 4 (1 docente) projetos de 

pesquisa. No triênio todos os docentes contribuíram para as atividades de formação, 

lecionando disciplinas e orientando. Os docentes lecionaram, no triênio, entre 2 e 11 

disciplinas. Os docentes que mais lecionaram disciplinas são, também, aqueles que 

mais orientam, o que aponta para uma tendência à concentração de atividades, sem 

contudo redundar num desequilíbrio na distribuição de atividades no programa, já 

que a soma da carga horária dos três não chega a ser superior a trinta por cento do 

total de horas aula oferecidas no programa. MUITO BOM.” 

Por fim, o item 2.4 “contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de 

pesquisa na graduação, com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na 
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formação de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de 

profissionais mais capacitados no plano da graduação” a CAPES afirmou que “mais 

de 80% dos docentes permanentes desenvolveram atividades de ensino e 

orientação no curso de graduação, nos três anos do triênio. Os três docentes que 

concentram mais atividades na pós-graduação não ofertaram disciplinas no curso de 

graduação no triênio, limitando-se a orientar trabalhos de iniciação científica e 

monografias. MUITO BOM.” 

 

 Apreciação corpo discente, teses e dissertações 

No item 3.1 “quantidade de teses e dissertações defendidas no período de 

avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo 

discente” a CAPES asseverou que “O programa apresenta uma média de 05 

orientações por docente permanente, o que equivale ao conceito. MUITO BOM.” 

No item 3.2 “Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no 

período de avaliação em relação aos docentes do programa” ficou consignado que 

“Do total de 16 docentes do quadro permanente, 88% orientou entre 1 e 8 

dissertações de mestrado no triênio. MUITO BOM.” 

O item 3.3 que trata da “qualidade das Teses e Dissertações e da produção de 

discentes autores da pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de 

graduação na área) na produção científica do programa, aferida por publicações e 

outros indicadores pertinentes à área” a CAPES registrou que “Do total das 

publicações do programa, os discentes contribuíram com 37%. As dissertações e 

teses defendidas guardam aderência com as áreas de concentração e linhas de 

pesquisa do programa. MUITO BOM.” 

Por fim, o item 3.4 “Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores 

bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas 

titulados” a avaliação foi no sentido de que “O tempo médio de titulação no curso de 

mestrado é de 26 meses e, no Doutorado, de 48 meses, indicativo do conceito 

MUITO BOM.” 
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 Apreciação produção intelectual 

A apreciação da produção intelectual conta com três itens, quais sejam: (i) 

publicações qualificadas do Programa por docente permanente; (ii) distribuição de 

publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa; (iii) 

produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 

E a resposta da CAPES é: 

(i) a produção qualificada do programa foi de 7,2 itens por docente permanente/ano 

e de 632 pontos por docente permanente/ano. Estes indicadores permitem atribuir o 

conceito MUITO BOM de acordo com os parâmetros explicitados pela área no seu 

relatório de avaliação; 

(ii) a distribuição da produção qualificada entre os docentes permanentes do 

programa pode ser considerada Muito Bom, de acordo com os parâmetros 

explicitados pela área no seu relatório de avaliação, eis que 70% dos docentes 

permanentes do programa publicaram acima de 350 pontos no triênio; 

(iii) produção técnica do programa foi de 34,3 itens por docente permanente/ano, o 

que permite atribuir um conceito MUITO BOM de acordo com os parâmetros 

explicitados pela área no seu relatório de avaliação. 

 

 Apreciação inserção social 

São três itens para avaliação desse critério: (i) inserção e impacto regional e (ou) 

nacional do programa; (ii) integração e cooperação com outros programas e centros 

de pesquisa e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do 

programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação; e (iii) 

visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. 

A resposta da CAPES é: 

(i) o Programa de Pós Graduação em Direito da PUC-RS tem forte inserção regional 

e nacional, tendo em vista a produção bibliográfica, a circulação de seus docentes 

em programas externos e a nucleação, com inúmeros ex-alunos docentes em 

instituições públicas e privadas, sobretudo no Rio Grande do Sul e no Paraná. O 
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Programa desenvolve MINTER com a Faculdade de Direito Santo Agostinho, em 

Teresina (PI); (ii) o programa tem parcerias com o Centro de Estudos Poder 

Judiciário e Sociedade, da Associação dos Juízes e Escola da Magistratura do Rio 

Grande do Sul (ESM/AJURIS), com a Escola Judicial do TRT da 4ª Região, com 

especializações em direitos fundamentais para magistrados trabalhistas. Foram, 

ainda, relatadas diversas parcerias com outros programas e centros de investigação 

nacionais e internacionais. Várias são as iniciativas de parcerias internacionais, com 

realização de eventos e publicações conjuntas, além de mobilidade docente e 

discente relatadas no Coleta: Universidade de Oviedo, Universidades de Granada, 

Sevilha, Burgos, San Pablo, Lisboa, Coimbra, Hertie School (Berlim), Stellenbosh 

(Àfrica do Sul), Hamburgo, Augsburg, Regensburg. Desenvolveu-se projetos sobre 

direito à saúde com a Universidade de Princeton e Instituto Max-Planck de Munique; 

projeto no âmbito do edital PROBRAL (CAPES e DAAD) sobre dignidade da pessoa 

humana no século XXI (PUC-RS, Universidade de Heidelberg e Universidade de 

Augsburg), dentre outras iniciativas na direção da internacionalização do programa. 

MUITO BOM; e (iii) a página da web do programa, embora bastante organizada, 

deixa de apresentar a bibliografia das disciplinas e a listagem dos projetos em 

desenvolvimento. Contém apenas o edital de seleção de 2013, não trazendo 

informações sobre os processos anteriores, o que prejudica a transparência do 

programa. MUITO BOM. 

 

 Atribuição de notas 06 e 07 

Além do firme reconhecimento do corpo docente e da vasta produção científica foi 

destacado na ficha de avaliação “o alto grau de internacionalização do programa, 

que apresenta diversas parcerias internacionais, com realização de eventos e 

publicações conjuntas, além de mobilidade docente e discente relatadas no Coleta: 

Universidade de Oviedo, Universidades de Granada, Sevilha, Burgos, San Pablo, 

Lisboa, Coimbra, Hertie School (Berlim), Stellenbosh (África do Sul), Hamburgo, 

Augsburg, Regensburg. Desenvolveu-se projetos sobre direito à saúde com a 

Universidade de Princeton e Instituto Max-Planck de Munique; projeto no âmbito do 

edital PROBRAL (CAPES e DAAD) sobre dignidade da pessoa humana no século 
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XXI (PUC-RS, Universidade de Heidelberg e Universidade de Augsburg), dentre 

outras iniciativas na direção da internacionalização do programa. Outro ponto que 

merece ser destacado, como elemento diferenciador do programa em relação a seus 

congêneres, é o alto grau de inserção social, que desponta, em parcerias com 

outras instituições de ensino, centros de pesquisa e associações profissionais, como 

o Centro de Estudos Poder Judiciário e Sociedade, da Associação dos Juízes e 

Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul (ESM/AJURIS), com a Escola Judicial 

do TRT da 4ª Região, com especializações em direitos fundamentais para 

magistrados trabalhistas.” 
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Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Programa de pós-graduação stricto sensu em Direito 

Avaliação trienal – 2013 – Nota 06 CAPES23 

 

 Proposta do Programa 

 

 

 Apreciação da proposta 

 

Em relação ao item 1.1. “coerência, consistência, abrangência e atualização das 

áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta 

curricular” a apreciação da CAPES é “Após a avaliação na última trienal, o programa 

claramente empenhou-se, a partir das observações feitas na ficha, em aperfeiçoar o 

diálogo e a coerência entre as suas linhas de pesquisa, que foram completamente 

reestruturadas: a partir da área de concentração "Direito e justiça", derivam as 

seguintes linhas de pesquisa: a) "Poder, cidadania e desenvolvimento no Estado 

democrático de direito"; b) "Direitos Humanos e Estado democrático de direito"; c) 

"História, poder e liberdade". Todas elas estruturadas a partir de uma ementa e onde 

vinculam-se determinado grupo de docentes. As linhas de pesquisa demonstram 

consistência e coerência com os projetos de pesquisa e com a produção dos 

docentes e discentes. A proposta curricular, igualmente, demonstra ter ligação 

orgânica com a proposta geral (e respectivas linhas de pesquisa) do programa. 

Conceito: MUITO BOM.” 

Em relação ao item 1.2 “Planejamento do programa com vistas a seu 

desenvolvimento futuro, contemplando os desafios internacionais da área na 

                                                           
23

 Dados obtidos no site da CAPES Disponível em: 
http://www.pos.direito.ufmg.br/docs/avalcapes20102012.pdf> Acesso em: 13.junho.2015 

http://www.pos.direito.ufmg.br/docs/avalcapes20102012.pdf
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produção do conhecimento, seus propósitos na melhor formação de seus alunos, 

suas metas quanto à inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os 

parâmetros da área” a resposta da CAPES é “No esforço de reestruturação do 

programa, acima citado, que incluiu até mesmo uma audiência pública, houve um 

visível planejamento estratégico interno (consubstanciado também, na criação de 

uma "comissão de planejamento estratégico", na criação de um documento intitulado 

"Princípios e metas do programa de pós-graduação em direito da UFMG", entre 

outras iniciativas (que inclusive constam no site eletrônico do programa24). O 

planejamento do programa para seu desenvolvimento futuro, assim, acabou 

resultando numa estipulação coletiva de SEIS metas abrangentes, onde encontram-

se medidas ligadas ao incremento do processo de internacionalização e promoção 

de eventos com forte inserção social. Avaliação: MUITO BOM.” 

E ao item 1.3 “Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão” a 

apreciação da CAPES é “A infraestrutura não sofreu significativa modificação na 

comparação com os triênios anteriores, mantendo espaços qualificados para 

docentes, discentes, equipamentos e infraestrutura em geral. Avaliação: MUITO 

BOM.” 

 

 Apreciação do corpo docente 

No item 2.1 o critério é definido da seguinte forma “perfil do corpo docente, 

consideradas titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e 

experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do Programa” e a 

apreciação da CAPES é “Todos os professores são doutores. Malgrado tenha 

havido uma redução da endogenia (já apontada na avaliação anterior), ela ainda 

permanece alta: dos 41 docentes permanentes do programa em 2012, somente três 

doutoraram-se em instituição diversa da UFMG e outros quatro concluíram no 

período seus estágios pós-doutorais no exterior no triênio de avaliação.O corpo 

docente apresenta boa maturidade: mais de 90% possui titulação há mais de 4 anos. 

O grau de compatibilidade e adequação do perfil do Corpo Docente à proposta do 

                                                           
24

 Disponível em: http://www.pos.direito.ufmg.br/docs/principiosemetas.pdf> Acesso em: 
13.junho.2015 

http://www.pos.direito.ufmg.br/docs/principiosemetas.pdf
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programa mostra-se adequada. A produção científica, ao longo do triênio, foi 

crescente. Aproximadamente 74% dos docentes participaram de atividades em 

outros programas. Avaliação: MUITO BOM.” 

Em relação ao item 2.2 “O núcleo central do programa está centrado na atuação dos 

professores do programa que pertencem ao corpo permanente (no regime de 40 

horas semanais ou dedicação exclusiva). Em 2012, dos 41 docentes, 11 eram 

colaboradores, sendo os permanentes suficientes e aqueles com a participação mais 

efetiva no programa. O Programa não depende de professores não permanentes. 

Conceito: MUITO BOM.” 

No que toca ao item 2.3, os avaliadores asseveraram que “As disciplinas ministradas 

no triênio foram distribuídas de forma adequada entre os docentes permanentes. A 

pesquisa e orientação, igualmente, teve distribuição muito boa entre os docentes. 

Indicativo é MUITO BOM.” 

Por fim, no item 2.4 “Praticamente todos os docentes (exceto os docentes que são 

aposentados) lecionavam na graduação. Há expressiva atuação dos docentes em 

grupos de estudo, na orientação de monografias (mais de 200) e na iniciação 

científica (47). Avaliação: MUITO BOM.” 

 

 Apreciação corpo discente, teses e dissertações 

No item 3.1“quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, 

em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente” A 

CAPES asseverou que “A média de orientandos que cada docente permanente do 

programa deteve no período trienal da avaliação foi de 4. Avaliação: MUITO BOM.” 

No item 3.2 “Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no 

período de avaliação em relação aos docentes do programa” ficou consignado que 

“A totalidade dos docentes (100%) distribuíram entre si as orientações de teses e 

dissertações no período da avaliação. Avaliação: MUITO BOM.” 

O item 3.3 que trata da “qualidade das Teses e Dissertações e da produção de 

discentes autores da pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de 

graduação na área) na produção científica do programa, aferida por publicações e 
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outros indicadores pertinentes à área” a CAPES registrou que “A produção dos 

discentes autores impactou em 42% da produção total do programa ao longo do 

triênio. A qualidade dos trabalhos apresentados pelos discentes tem excelente 

expressão. Avaliação: MUITO BOM.” 

Por fim, o item 3.4 “Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores 

bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas 

titulados” a avaliação foi no sentido de que “O tempo de titulação média do 

mestrado, ao longo do triênio, foi de 31 meses para o mestrado e foi de 46 meses 

com relação ao doutorado. São produzidos com eficiência mestres e doutores 

bolsistas. Avaliação: BOM” 

 

 Apreciação produção intelectual 

A apreciação da produção intelectual conta com três itens, quais sejam: (i) 

publicações qualificadas do Programa por docente permanente; (ii) distribuição de 

publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa; (iii) 

produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 

A CAPES ponderou que: (i) a produção qualificada do programa foi de 2,6 itens por 

docente permanente/ano e de 193,7 pontos por docente permanente/ano. Estes 

indicadores permitem atribuir o conceito MUITO BOM de acordo com os parâmetros 

explicitados pela área no seu relatório de avaliação; (ii) a distribuição da produção 

qualificada entre os docentes permanentes do programa pode ser considerada boa, 

de acordo com os parâmetros explicitados pela área no seu relatório de avaliação, 

eis que 70% dos docentes permanentes do programa publicaram acima de 100 

pontos no triênio; e (iii) A produção técnica do programa foi de 6,2 itens por docente 

permanente/ano, o que permite atribuir um conceito BOM de acordo com os 

parâmetros explicitados pela área no seu relatório de avaliação. 

 

 Apreciação da inserção social 

São três itens para avaliação desse critério: (i) inserção e impacto regional e (ou) 

nacional do programa; (ii) integração e cooperação com outros programas e centros 
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de pesquisa e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do 

programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação; e (iii) 

visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. E a resposta da 

CAPES é: (i) o programa demonstra forte impacto regional e nacional. Isso se 

verifica tanto no que diz com a formação de recursos humanos qualificados que 

atuam no plano do setor público e privado em posições de destaque, seja exercendo 

a docência e a pesquisa em diversas IES da região e do Brasil, seja atuando em 

outras atividades de destaque e com relevante inserção social. Além disso, a 

produção docente e mesmo discente, ademais de ter crescido significativamente no 

último triênio, apresenta elevados índices de impacto nacional e mesmo 

internacional, incluindo monografias, cursos e manuais, coletâneas e artigos em 

periódicos nacionais e estrangeiros. Outrossim, são importantes as atividades de 

extensão voltadas à concretização de interesses públicos e sociais. Nesse contexto, 

vale destacar a eleição do eixo temático do combate a pobreza como ponto de 

encontro e articulação da atuação docente e discente para o ano de 2013, sem 

prejuízo de outras iniciativas. Conceito MUITO BOM; (ii) o programa mantém intensa 

integração e cooperação com outros programas e instituições de ensino e pesquisa 

nacionais e estrangeiras, destacando-se as seguintes atividades: a) o programa 

registra Apreciação DINTER com a UNIFAP, Amapá; b) no âmbito do Programa de 

Apoio aos Cursos Cinco, Seis e Sete, parceria CAPES e FAPEMIG, aprovado para o 

triênio 2013-15, o programa poderá levar a efeito extenso rol de atividades e 

parcerias; c) o Programa auxiliou na criação do Fórum dos Coordenadores dos 

Programas de Pós-Graduação de Minas Gerais, tendo já realizado seminários 

reunindo os diversos programas; d) Realização de encontro de pesquisa em Direito 

com pesquisadores docentes e discentes de várias IES, em outubro de 2012; e) 

Promoção de pesquisa conjunta sobre o tema Cidade e Alteridade, envolvendo o 

PPGD da UFMG, a Universidade de Viçosa, o Mestrado em Direito da Universidade 

de Itaúna e o CES da Universidade de Coimbra; f) Alguns professores atuaram 

como visitantes e pesquisadores em IES estrangeiras (Barcelona, Aberdeen, etc.). 

No somatório, o conceito para o item é MUITO BOM; (iii) a visibilidade e 

transparência igualmente tiveram incremento significativo. A página WEB, tal como 

devidamente informado na proposta, preenche os requisitos mínimos em termos de 

informações sobre o programa, além de viabilizar o acesso às teses e dissertações. 
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A página também viabiliza acesso às atas do colegiado do programa, link para o 

currículo lattes dos docentes, utilização do perfil oficial do programa no twitter, além 

de dados sobre os processos de revalidação dos diplomas. O conceito também 

neste item é MUITO BOM. 

 

 Atribuição de notas 06 e 07 

Além do firme reconhecimento do corpo docente e da vasta produção científica foi 

destacado na ficha de avaliação “O programa passou por um processo de 

reestruturação importante no ano de 2011 no qual as inconsistências ainda 

identificadas na avaliação trienal anterior foram profundamente repensadas e 

transcendidas. O crescimento da produção científica ao longo de 2011 e 2012 foram 

sensíveis, bem como a própria organização geral do programa nesse período. Trata-

se de programa de pósgraduação tradicional que já ostentou o conceito 6 no 

passado e que exerceu e exerce um papel de liderança na área, tanto do ponto de 

vista regional quanto nacional. A continuada formação de doutores na área que 

participam de modo efetivo da docência na área é bastante expressiva: em 

levantamento feito, dos egressos dos últimos 30 anos do programa mais de 100 

atuam no corpo docente permanente de programas de pós-graduação, sendo 

aproximadamente 60 em instituições públicas e 20 programas localizados em outros 

Estados da Federação (computaram-se 10 estados diferentes). Registre-se que há 

doutores formados pela UFMG em todos os programas de pós-graduação do Estado 

de Minas Gerais. Detém relações acadêmicas consolidadas com importantes 

instituições do exterior, tais como Universidade de Coimbra (Portugal) - o qual gerou 

evento bilateral em Belo Horizonte com financiamento de agências de fomento; 

Universidade de Laval (Quebec), instituição onde ocorreu evento com participação 

de vários docentes do programa; Università degli Studi di Roma II - Tor Vergata 

(Italia), com a qual ocorreu intercâmbio de docentes e discentes e, em particular, 

recebeu professor visitante; Universidade de Barcelona (Espanha), que contou com 

eventos conjuntos e com a atuação, no exterior, de docentes do programa em 

atividades acadêmicas; Universidades de Oxford, Aberdeen e Edimburgo (Reino 

Unido), onde estiveram professores do programa no evento. O programa empenhou-
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se em projetos para diminuição das disparidades regionais por meio de um DINTER, 

com uma instituição pública da Região Norte (UNIFAP), que se constitui em área 

prioritária.” 

 

 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

 

No programa de pós-graduação em Direito há uma área de concentração 

denominada “Direito e justiça” derivando as seguintes linhas de pesquisa: 

 Poder, cidadania e desenvolvimento no Estado democrático de direito; 

 Direitos humanos e Estado democrático de direito: fundamentação, 

participação e efetividade; 

 História, poder e liberdade; 

 Estado, razão e História. 

Conforme avaliação da CAPES no último triênio25 a proposta curricular 

demonstra ter ligação orgânica com a proposta geral do programa o que permitiu ser 

avaliada como MUITO BOM. 

É importante ressaltar que em 2012 foi criada a Comissão de Planejamento 

estratégico a fim de avaliar o programa e propor novas iniciativas. Houve até mesmo 

uma audiência pública para tal e resultou num documento intitulado “Princípios e 

metas do programa de pós-graduação em Direito da UFMG”.26 As ações 

determinadas para a próxima década serão: 

 Excelência e liderança; 

                                                           
25

 Disponível em: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_
32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga > Acesso 
em: 15.julho.2015 

26
 Disponível em: <http://www.pos.direito.ufmg.br/docs/principiosemetas.pdf > Acesso em 

15.julho.2015. 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://www.pos.direito.ufmg.br/docs/principiosemetas.pdf
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 Internacionalização; 

 Interdisciplinaridade; 

 Solidariedade e integração. 

O curso de pós-graduação em Direito da UFMG é o primeiro no país nesta 

área de conhecimento e também primeiro da UFMG. De acordo com a ficha de 

avaliação da CAPES27 o curso de pós-graduação iniciou-se com o doutorado em 

1931 e em 1978 passou a oferecer o mestrado com a reestruturação do ensino 

superior elaborada à época. Atualmente há 126 alunos matriculados no curso de 

mestrado28 e 126 no curso de doutorado29. 

As publicações vinculadas à Faculdade são: 

 Revista Brasileira de estudos políticos30 com periodicidade semestral e 

classificação B2 no WebQualis; 

 Revista da Faculdade de Direito31 com periodicidade semestral e classificação 

B2 no WebQualis; 

 Revista do Centro Acadêmico Afonso Pena32 com periodicidade semestral e 

classificação C no WebQualis. 

Há uma rede de pesquisa internacional “Projeto cidade e alteridade”33 

coordenado pela Prof. Dra. Miracy Barbosa de Sousa Gustin da UFMG e pelo Prof. 

                                                           
27

Disponível em< 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32001010/026/2013_026_
32001010027P6_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga > Acesso 
em: 15.julho.2015. 

28
 Disponível em: < 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf > Acesso em 
15.julho.2015. 

29
 Disponível em: < 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf > Acesso em: 
15.julho.2015. 

30
 Disponível em: <http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep > Acesso em: 15.julho.2015. 

31
 Disponível em <http://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista > Acesso em 15.julho.2015. 

32
 Disponível em: <http://www2.direito.ufmg.br/revistadocaap/index.php/revista > Acesso em 

15.julho.2015. 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32001010/026/2013_026_32001010027P6_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32001010/026/2013_026_32001010027P6_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf
http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep
http://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista
http://www2.direito.ufmg.br/revistadocaap/index.php/revista
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Dr. Boaventura de Sousa Santos da Universidade de Coimbra. De acordo com 

informação obtida na página do programa a “pesquisa junta-se ao esforço de 

efetivação do direito à cidade, oferecendo subsídios a uma compreensão mais 

ampla sobre a convivência multicultural e a justiça urbana, no anseio de reforçar o 

diálogo entre pesquisadores de áreas do conhecimento diversas que estudam a 

cidade e as pessoas e grupos que nela vivem. Desse modo, propõe-se superar a 

reprodução de modelos homogeneizantes de compreensão da cidade, oferecendo 

substratos a intervenções políticas mais justas e relacionadas às necessidades e 

demandas plurais de seus habitantes.”34 

De acordo com a ficha de avaliação da CAPES do último triênio o programa 

de pós recebeu no critério “atribuição de nota 06 e 07” a seguinte observação35: 

“Detém relações acadêmicas consolidadas com importantes instituições do exterior, 

tais como Universidade de Coimbra (Portugal) - o qual gerou evento bilateral em 

Belo Horizonte com financiamento de agências de fomento; Universidade de Laval 

(Quebec), instituição onde ocorreu evento com participação de vários docentes do 

programa; Università degli Studi di Roma II - Tor Vergata (Italia), com a qual ocorreu 

intercâmbio de docentes e discentes e, em particular, recebeu professor visitante; 

Universidade de Barcelona (Espanha), que contou com eventos conjuntos e com a 

atuação, no exterior, de docentes do programa em atividades acadêmicas; 

Universidades de Oxford, Aberdeen e Edimburgo (Reino Unido), onde estiveram 

professores do programa no evento. O programa empenhou-se em projetos para 

diminuição das disparidades regionais por meio de um DINTER, com uma instituição 

pública da Região Norte (UNIFAP), que se constitui em área prioritária.” 

PROJETOS DE PESQUISA36 

                                                                                                                                                                                     
33

 Disponível em: http://www.pos.direito.ufmg.br/docs/cidaltapres.pdf > Acesso em: 15.julho.2015. 

34
 Disponível em: < http://www.pos.direito.ufmg.br/docs/cidaltapres.pdf > Acesso em: 15.julho.2015. 

35
 Disponível em: 

<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026
_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga > 
Acesso em: 15.julho.2015 

36
 Disponível em: <http://www.pos.direito.ufmg.br/projpesq.php > Acesso em: 15.julho.2015 

http://www.pos.direito.ufmg.br/docs/cidaltapres.pdf
http://www.pos.direito.ufmg.br/docs/cidaltapres.pdf
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=32008015/026/2013_026_32008015005P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://www.pos.direito.ufmg.br/projpesq.php
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LINHA DE PESQUISA 1: Poder, cidadania e desenvolvimento no Estado 

democrático de direito 

1.1. PROJETO ESTRUTURANTE: A Justiça Social e os Fundamentos Ético-

Políticos dos Direitos Humanos e da Autoridade Política. 

Ementa: Reconstrução histórica, filosófica, política, hermenêutico-crítica e 

sistemático-argumentativa do Direito e das instituições políticas, adequada ao 

paradigma do Estado Democrático de Direito, como contribuição para a construção 

plural de uma teoria do Direito, tanto normativa quanto conceitual, nas seguintes 

dimensões: uma teoria da justiça distributiva e da legitimidade do Poder Estatal; uma 

teoria da confiança, do Estado de Direito e os princípios de segurança e legalidade; 

uma teoria da tributação; uma teoria dos Direitos Humanos; uma teoria dos 

princípios, regras, políticas e procedimentos; uma teoria constitucionalista da 

legitimidade democrática do Direito; uma teoria constitucional-democrática da 

legislação e da jurisdição; uma teoria sociológico-política da efetividade da 

obediência legítima às leis; uma teoria do sistema jurídico e suas relações com os 

demais sistemas sociais; e uma teoria político-legislativa do Direito. 

Integrantes: Professores Doutores André Mendes Moreira, Bernardo Gonçalves 

Fernandes, Mariah Brochado Ferreira, Misabel de Abreu Machado Derzi, Onofre 

Alves Batista Júnior, Thomas da Rosa de Bustamante. 

Coordenador: Thomas da Rosa de Bustamante 

 

Projetos Coletivos 

1.1.1 PROJETO COLETIVO: Direito Tributário, Justiça Distributiva e a Construção 

dos Direitos Humanos. 

Ementa:   Propõe-se o estudo da justiça fiscal e da tributação a partir da perspectiva 

das teorias filosóficas, políticas e econômicas contemporâneas, que tratam da 

justiça e da igualdade, para o exame do sistema tributário, considerando a 

concorrência fiscal no âmbito doméstico e internacional e seus efeitos na construção 

dos direitos humanos, em especial nos países em desenvolvimento. À luz de tais 

teorias, devem ser questionados os efeitos regressivos ou não dos impostos sobre o 

consumo, característicos dos países em desenvolvimento, em face dos impostos 

sobre a renda e o patrimônio. A questão da proporcionalidade, da progressividade, 

da universalidade e da generalidade, a construção concretizadora dos direitos 
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humanos e sociais, a proibição do retrocesso e o contraprincípio da reserva do 

possível. O contrapeso da segurança jurídica e das garantias dos contribuintes, 

como limitações constitucionais ao poder de tributar. 

Integrantes: Professores Doutores André Mendes Moreira, Mariah Brochado 

Ferreira, Misabel de Abreu Machado Derzi, Onofre Alves Batista Júnior e Thomas da 

Rosa de Bustamante. 

ÁREA DE ESTUDO: Justiça Tributária e Segurança Jurídica 

 

1.1.2. PROJETO COLETIVO: Direitos Humanos, Democracia e jurisdição 

constitucional. 

Ementa: Busca-se a fundamentação dos direitos humanos, da autoridade estatal, 

das instituições políticas e da jurisdição constitucional a partir de três enfoques, que 

se pressupõem mutuamente: i. uma releitura das teorias contemporâneas do Direito 

e da Constituição, inspirada por um enfoque interdisciplinar com a Ética e a Filosofia 

Política, com vistas à construção de uma concepção de juridicidade adequada ao 

paradigma do Estado Democrático de Direito; ii. uma teoria dos direitos humanos e 

fundamentais e uma teoria da interpretação jurídica compatíveis com os princípios 

fundamentais da Constituição de 1988, que sejam aptas a lidar com o pluralismo 

político-social da sociedade contemporânea; iii. uma teoria da ciência do direito e um 

estudo jurídico-comparado da jurisdição constitucional, bem como dos desenhos 

institucionais adequados tanto à proteção dos direitos fundamentais como à 

participação dos "sujeitos constitucionais" na proteção processual desses direitos. 

Integrantes: Professores Doutores Bernardo Gonçalves Fernandes, Mariah 

Brochado Ferreira, Misabel de Abreu Machado Derzi, Thomas da Rosa de 

Bustamante 

 

ÁREA DE ESTUDO: Teoria Constitucional, Direitos Humanos e Instituições 

Democráticas 

1.2. PROJETO ESTRUTURANTE: Limites ao Poder do Estado, Segurança Jurídica, 

Participação e Consensualidade 

Ementa: O Estado Democrático de Direito exige que o Direito cumpra seu papel de 

garantia da segurança jurídica, bem como favoreça a busca democrática do 

consenso e do controle do poder. Nesse sentido, pretende-se investigar os 
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problemas de segurança e os limites da atuação estatal e seus reflexos na Teoria do 

Direito. Da mesma forma, as tendências de substituição da unilateralidade e da 

imperatividade, da participação dos cidadãos, do consenso e as estratégias de 

inclusão e desenvolvimento. 

Integrantes: Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva, Fabiano Teodoro de Rezende Lara, 

Florivaldo Dutra de Araújo, Luís Augusto Sanzo Brodt, Onofre Alves Batista Júnior, 

Sheila Jorge Selim de Sales 

Coordenadora: Sheila Jorge Selim de Sales 

 

Projetos Coletivos 

1.2.1 PROJETO COLETIVO: Liberdade, segurança jurídica e limites ao poder penal 

no Estado Democrático de Direito 

Ementa: Liberdade, Poder penal – criminalização e imposição de penas – , 

Segurança Jurídica e Direito Penal. A dogmática penal no Estado Democrático de 

Direito: estrutura, função, limites e interações. Secularidade, laicidade e Direito 

Penal. Expansão do direito penal, recodificação e reducionismo. Parte geral e parte 

especial do direito penal: aspectos filosóficos, dogmáticos, ideológicos e político- 

criminais. O modelo integrado da ciência penal: história do direito penal, filosofia do 

direito, criminologia, política criminal. Direito penal comparado. O diálogo com outros 

ramos do ordenamento jurídico: direito tributário, direito administrativo, direito 

econômico, direito internacional. O diálogo com outras ciências: ciência política, 

economia, medicina, neurociências, sociologia, psicologia, economia. Teoria da 

norma penal. Teoria do delito: evolução, variações, aspectos ideológicos: função da 

dogmática nos Estados Democráticos. Teoria da pena: finalidades e limites das 

penas criminais e das sanções administrativas. Direito penal supranacional. 

Integrantes: Professores Doutores Luís Augusto Sanzo Brodt e Sheila Jorge Selim 

De Sales. 

ÁREA DE ESTUDO: Direito Penal Contemporâneo 

 

1.2.2 PROJETO COLETIVO: Perspectivas do Estado de Direito Contemporâneo e 

estratégias de ação do Estado na promoção dos objetivos constitucionais 
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Ementa: O projeto gira ao redor de dois eixos: (1) Estudo e desenvolvimento de 

instrumentos e ferramentas jurídicas para uso da administração pública na 

promoção dos objetivos constitucionais, tais como a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; e a erradicação da 

pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais. 

Estudos estratégicos das necessidades da administração pública nas suas mais 

diversas formas de interação com os cidadãos e com o âmbito privado em geral, 

objetivando contribuições na justificação, concepção e desenho de instrumentos 

jurídicos que promovam desenvolvimento e inclusão e a construção evolutiva dos 

direitos fundamentais. (2) Abordagem das mudanças e demandas verificadas no 

Estado contemporâneo a propósito das tendências de substituição do tradicional jus 

imperii jurídica e ideologicamente enfraquecido, refletindo-se sobre procedimentos e 

instrumentos que viabilizem a participação ativa dos cidadãos, a busca do consenso 

em benefício da efetividade dos direitos fundamentais e o aperfeiçoamento da 

atuação administrativa, visando contribuir para o desenvolvimento e inclusão social. 

Integrantes: Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva, Fabiano Teodoro de Rezende Lara, 

Florivaldo Dutra de Araújo, Onofre Alves Batista Júnior 

ÁREA DE ESTUDO: Direito e Desenvolvimento Econômico 

 

1.3. PROJETO ESTRUTURANTE: Desenvolvimento e Mercado no Contexto da 

Sociedade Globalizada 

Ementa: Identificação e análise dos fenômenos jurídicos ligados ao desenvolvimento 

e ao mercado, bem como à atuação dos sujeitos de direito, internos e internacionais, 

no contexto da sociedade globalizada. Propõe-se ao estudo das inter-relações de 

poderes em um ambiente de confiança e o lastro jurídico das políticas e estratégias 

de desenvolvimento e inclusão, a construção evolutiva dos direitos fundamentais. 

Integrantes: Professores Doutores Amanda Flávio de Oliveira, Aziz Tuffi Saliba, 

Fabiano Teodoro de Rezende Lara, Marcelo Andrade Féres, Roberto Luiz Silva e 

Rúbia Carneiro Neves.  

Coordenador: Roberto Luiz Silva. 

 

Projetos Coletivos 
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1.3.1. PROJETO COLETIVO: Desenvolvimento e Empresa no Mercado 

Ementa: Propõe-se o estudo do desenvolvimento e da empresa no mercado no 

Estado Democrático de Direito tendo como foco o exame das interações e 

estratégias estatais e empresariais e as garantias e liberdades dos sujeitos de 

direito. A pesquisa visa desenvolver estudos dos aspectos teóricos e técnicos da 

atuação empresarial e societária, os instrumentos jurídicos de mobilização de 

crédito, bem como de mecanismos de controle do Estado sobre a ação das 

empresas no mercado, levando-se em consideração as necessidades específicas do 

cenário nacional e internacional na atualidade. Busca-se, também, o 

desenvolvimento de ferramentas teóricas adequadas para o estudo destas questões, 

como a análise econômica do direito e a análise jurídica da economia. 

Integrantes: Doutores Amanda Flávio de Oliveira, Fabiano Teodoro de Rezende 

Lara, Marcelo Andrade Feres e Rúbia Carneiro Neves 

ÁREA DE ESTUDO: Empresa no Mercado 

 

1.3.2. PROJETO COLETIVO: O papel das Organizações Internacionais na 

Sociedade Globalizada 

Ementa: Identificação e análise sócio-jurídico-econômica das principais 

organizações intergovernamentais (internacionais) atuantes na Sociedade 

Internacional, com destaque para a Organização das Nações Unidas,Organização 

Mundial do Comércio – OMC, a União Europeia – UE, o Mercado Comum do Sul – 

MERCOSUL, e a Organização dos Estados Americanos - OEA. Nesse sentido, 

buscar-se-á a construção de uma teoria geral balizadora de seu sistema jurídico, 

enfatizando-se, dentre outros: objetivos e área de atuação; direito originário e 

derivado; mecanismos de solução de controvérsias e implementação de suas 

decisões; representação e responsabilidade internacional. o papel de suas decisões 

e do Tribunal Penal Internacional na construção e implementação do Direito 

Internacional Contemporâneo. 

Integrantes: Professores Doutores Aziz Tuffi Saliba, Marcelo Andrade Feres e 

Roberto Luiz Silva 

 

ÁREA DE ESTUDO: Direito Internacional Contemporâneo 
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LINHA DE PESQUISA 2: DIREITOS HUMANOS E ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO: FUNDAMENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E EFETIVIDADE 

2.1. PROJETO ESTRUTURANTE: Acesso à Justiça, Governança Pública, 

Efetividade, Consensualidade e Dimensão Processual dos Direitos Humanos 

Ementa: O projeto propõe investigar, na complexa quadra da tradição e à luz dos 

princípios que fundam o Estado Democrático de Direito, o acesso à Justiça pela via 

dos direitos e de sua concretização eficaz. Para isso busca apreender os 

matizes dos meios pelos quais o poder público atua nas esferas normativa, 

administrativa e jurisdicional e dos modos como se constroi a participação dos 

atores sociais no tratamento dos conflitos humanos. A investigação se dirige 

à governança pública, aos meios de solução de conflitos, assim considerados tanto 

os que se fundam na estrita regulação aplicável ao processo judicial, como os que 

se voltam para as formas complementares de composição e acerto de diferenças, 

além da prevenção e gestão dos conflitos. Os desafios da Administração da Justiça 

para a garantia dos direitos em todas as suas dimensões e os impactos da 

regulação das estruturas e da procedimentalidade para a aplicação do direito e 

definição da norma do caso serão escandidos em consonância com as estratégias 

de composição da solução na cena criativa dos percursos de concerto de 

divergências pela ação ética, dialética e dialogal das partes interessadas.  

Integrantes: Professores Doutores Adriana Goulart de Sena Orsini, Antônio Gomes 

de Vasconcelos, Camila Silva Nicácio, Fabiana de Menezes Soares, Felipe Martins 

Pinto, Fernando Gonzaga Jayme, Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves, Sérgio Luiz 

Souza Araújo e Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau) 

2.1.1. PROJETO COLETIVO: A construção democrática das decisões judiciais. 

Garantias judiciais como direitos humanos. 

Ementa: Acesso à justiça. O processo como método de garantia, proteção e 

efetivação de direitos humanos. Modelo constitucional do processo. Princípios 

fundamentais do processo. Fundamentos democráticos do processo. Justiça de 

múltiplas portas: métodos heterônomos e autônomos de solução de conflitos. Poder 

Judiciário. Tutelas jurisdicionais. Teoria da decisão judicial. Desjudicialização. O 

novo CPC como garante da efetividade e da duração razoável do processo. Ação e 

defesa. Tradição e b alizamentos constitucionais e legais para a obtenção da 
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verdade no processo penal. Efetivação das garantias processuais penais. Os direitos 

humanos aplicáveis à apuração penal. 

Integrantes: Professores Doutores Adriana Goulart de Sena Orsini, Felipe Martins 

Pinto, Fernando Gonzaga Jayme, Glaucio Ferreira Maciel Gonçalves, Sérgio Luiz 

Souza Araújo e Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau. 

2.1.1.1. Área de estudo: O modelo constitucional de Processo Penal  

2.1.1.2. Área de estudo: Fundamentos do novo Processo Civil brasileiro 

2.1.1.3. Área de estudo: A inquisição e a ideologia do Processo penal 

2.1.1.4. Área de estudo: Direito e Processo Coletivo no Estado Democrático de 

Direito 

2.1.2. PROJETO COLETIVO: Acesso à Justiça pela via dos Direitos, Governança e 

Administração da Justiça. 

Ementa: O debate em torno do acesso à Justiça pela via dos direitos nos remete a 

aspectos essenciais que influenciam em sua concretização: a) multiplicidade de 

bloqueios de diferentes naturezas; b) compreensão do sistema como um sistema 

global e integrado de diferentes instâncias de solução de conflitos, que não se 

circunscrevem aos tribunais judiciais; c) impacto de reformas setoriais das políticas 

públicas de Justiça na vertente de acesso. Para além da metáfora das "ondas de 

acesso" e avançando nas ideias em torno do acesso a uma ordem jurídica justa e de 

realização da "revolução democrática de justiça", os olhares se dirigem às políticas 

públicas de solução de conflitos e sistemas de tutelas e garantias da efetividade dos 

direitos na contemporaneidade, além de políticas de gestão estratégica na 

perspectiva da avaliação da elaboração legislativo-regulatório do Judiciário. Não se 

descura da análise dos conflitos e suas dimensões, como também das formas de 

solução (prevenção, gestão e resolução). Reconhecendo-se o potencial de 

desenvolvimento de uma cultura voltada à paz social, a mediação e a justiça 

restaurativa têm especial destaque, bem como as discussões em torno de diferentes 

arenas de atuação; da socialização jurídica; da relação entre 

juridicização/judiciarização e contratualização; e da juridicidade em sentido amplo. 

Compondo o espaço coletivo da pesquisa, os temas da Governança pública e 

administração da Justiça são pilares para a averiguação dos processos, dos 

instrumentos e da participação na efetivação da justiça. 
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Integrantes: Professores Doutores Adriana Goulart de Sena Orsini, Antonio Gomes 

de Vasconcelos, Camila Silva Nicácio, Fabiana de Menezes Soares e Tereza 

Cristina Sorice Baracho Thibau) 

2.1.2.1. Área de Estudo: Acesso à Justiça pela via dos Direitos, Direitos Humanos e 

Políticas Públicas 

2.1.2.2. Área de Estudo: Administração da Justiça, Governança e Políticas Públicas 

2.2. PROJETO ESTRUTURANTE: Juridicidade, Fundamentação e Discursividade 

Ementa: O projeto pretende conduzir as discussões sobre o fenômeno jurídico 

contemporâneo, buscando, para além do arcabouço normativo positivo, os 

processos de fundamentação, de construção discursiva e argumentativa que são 

condição de realizabilidade do direito, nos planos da elaboração e da aplicação 

normativas, momentos que se desdobram no sentido de sua efetividade. A 

concepção de juridicidade como fenômeno jurídico amplo engloba tanto as práticas 

reais de incidência jurídica, seus mecanismos e modelos, quanto o viés prospectivo 

do direito como projeto em constante devir, e que no atual estágio manifesta-se em 

grau mais elevado como direitos humanos-fundamentais a interferir em todas as 

dimensões do humano que vão das interações individuais à complexa teia relacional 

vivenciada nas cidades.  

(Integrantes: Professores Doutores Camila Nicácio, Daniel Gaio, Fabiana de 

Menezes Soares, Miracy Gustin, Mônica Sette Lopes) 

2.2.1. Projeto Coletivo: Produção do Direito, Interlegalidade e Discursividade 

Ementa: A juridicidade de nosso tempo é marcada pela circulação de modelos 

jurídicos (inclusive sob a perspectiva do bijuridismo) que transitam em espaços de 

multinormatividade e legislação multinível. Tensões na articulação entre os discursos 

emanados pelas diversas fontes do direito reverberam tanto na judicialização de 

políticas públicas, na tutela de direitos coletivos e na proliferação legislativo-

regulatória, quanto nos diversos imaginários e sensibilidades jurídicas. O incremento 

da comunicação, oralidade, tecnologia da informação indicam novas concepções e 

interlegalidades na formação do círculo normativo, na metodologia da Legística e no 

diálogo entre as fontes do direito. 

Integrantes: Professores Doutores Camila Silva Nicácio, Fabiana de Menezes 

Soares, Mônica Sette Lopes 
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2.2.1.1. Área de Estudo: Antropologia do direito, Interlegalidade e sensibilidades 

jurídicas. 

2.2.1.2. Área de Estudo: Comunicação, Produção normativa e Multimedialidade 

2.2.2. Projeto coletivo: Cidade, Alteridade e Direito à Cidade: Usufruto Equitativo e 

Sustentabilidade 

Ementa: O usufruto equitativo da cidade perpassa necessariamente políticas e 

instrumentos que congreguem a dimensão social, urbanística e ambiental, levando 

em conta a diversidade social, cultural e étnica que se relaciona, ocupa age e 

interfere no território urbano. Não há como falar em sustentabilidade, cidadania e 

segurança quando na cidade se produzem mecanismos de exclusão social, territorial 

e cultural em que pessoas e grupos são marginalizadas e silenciadas por pressões 

econômicas, fundiárias e por outros processos discriminatórios. Vários são os 

ângulos pelos quais estas questões — sob o prisma jurídico e da 

interdisciplinaridade que lhe é inerente —, devem ser enfrentadas de modo a 

promover a sustentabilidade no espaço urbano e no alcance de políticas públicas 

direcionadas à efetivação do direito à cidade em relação a seus diversos elementos: 

ao próprio homem e às relações que ele estabelece no ambiente urbano; à 

realização da justiça ambiental; ao implemento de condições para a efetivação de 

seus direitos sociais, individuais, coletivos e difusos. 

Integrantes: Professores Doutores Daniel Gaio, Miracy Barbosa de Souza Gustin e 

Mônica Sette Lopes 

 

 

LINHA DE PESQUISA 3: HISTÓRIA, PODER E LIBERDADE 

3.1. PROJETO ESTRUTURANTE: História e Reconhecimento 

Ementa: Reconstrói criticamente os saberes jurídicos e humanísticos no percurso 

histórico do reconhecimento e da formação das identidades individuais e coletivas, 

no combate à pobreza e em prol da igualdade, da liberdade, do trabalho, da 

transformação dos territórios em sua permanente abertura para o futuro. 

Integrantes: Professores Doutores Andityas Soares de Moura Costa Matos, Daniela 

Muradas Reis, Giordano Bruno Soares Roberto, Marcelo Andrade Cattoni de 

Oliveira, Marcelo Maciel Ramos, Maria Fernanda Salcedo Repolês e Vitor Bartoletti 

Sartori. 
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Coordenador: Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira. 

 

Projetos Coletivos 

3.1.1. PROJETO COLETIVO: História, reconhecimento e novos saberes jurídicos 

Ementa: Teorias da História e novos saberes jurídicos: tradições e críticas. 

Cooriginalidade entre esferas pública e privada na construção do Estado 

Democrático de Direito. Reconstruções dos percursos históricos do reconhecimento 

e da formação de identidades individuais e coletivas, do combate à pobreza e em 

prol da igualdade, da liberdade, do trabalho e da transformação dos territórios no 

Brasil e em perspectiva comparada. 

Integrantes: Professores Doutores Daniela Muradas Reis, Giordano Bruno Soares 

Roberto, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira e Maria Fernanda Salcedo Repolês. 

ÁREA DE ESTUDO: História, Reconhecimento e Novos Saberes Jurídicos 

 

3.1.2. PROJETO COLETIVO: Filosofia Radical do Direito e do Estado. 

Ementa: Escovando a tradição filosófica à contrapelo, procura-se fazer emergir 

correntes subterrâneas do pensamento, a fim de promover uma crítica radical dos 

discursos filosóficos que moldaram a construção do Direito e do Estado no Ocidente. 

Partindo das experiências e percepções políticas construídas pela antiguidade 

grega, na qual a razão (enquanto pretensão de verdade universal) aparece como 

fundamento do poder e das leis, propõe-se um exame da reapropriação dessa 

noção pelas filosofias iluministas e pelas revoluções do século XVIII, as quais vão 

instaurar uma sociedade civil-burguesa que, sob a promessa de emancipação do 

humano, promove de modo cínico a sujeição do político ao econômico. Da crítica 

marxista ao idealismo racionalista, propõe-se o enfrentamento do caráter ideológico 

das teorias do Estado e do Direito contemporâneas, que ocultam e regularizam a 

exploração do trabalho humano, a violência do poder e o estado de exceção 

permanente em que vivemos. Trata-se de colocar sob o escrutínio de uma crítica 

filosófica radical os próprios fundamentos da contemporaneidade, bem como as 

marginalizações e as opressões que as formas hodiernas do político e do jurídico 

promovem ou que, ao menos, são incapazes de conter. Diante de mecanismos 

estruturais e “normalizados” de usurpação de poder e de opressão de minorias, 

propõe-se reflexões sobre alternativas políticas radicais de resistência e de 
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emancipação. Assim, o tempo atual é problematizado, de modo que se abra a 

possibilidade de uma abordagem decididamente crítica de sua tessitura, levando em 

conta o modo pelo qual se conformam as relações sociais contemporâneas, seja ao 

se ter em mente a totalidade das relações sociais de produção e suas expressões 

ideológicas e políticas, seja ao se considerar a relação entre decisão (e 

decisionismo) com a soberania, ou mesmo ao se tratar do modo pelo qual as 

distintas opressões que permeiam uma sociedade (autoproclamada tolerante) 

podem ser contrapostas pela utopia e por aposta em transformações sociais efetivas 

capazes de abrir espaço para um novo nómos. 

Integrantes: Professores Doutores Andityas Soares de Moura Costa Matos, Marcelo 

Maciel Ramos e Vitor Bartoletti Sartori 

ÁREA DE ESTUDO: Filosofia do poder e pensamento radical 

 

3.2 PROJETO ESTRUTURANTE: Internacionalização do Direito na Era Global 

Ementa: Propõe refletir sobre o Direito e o Estado, numa perspectiva comparada, 

frente aos desafios da internacionalização do Direito, da mundialização e da 

globalização, especialmente no que se refere aos processos constitucionais de 

consolidação da democracia nas transições políticas, à sociedade do trabalho e á 

sociedade da informação. 

Integrantes: Antônio Álvares da Silva, Daniela Muradas Reis, Emílio Peluso Neder 

Meyer, Fabrício Bertini Pasquot Polido e Marcelo Maciel Ramos, Maria Rosaria 

Barbato. 

Coordenadora: Daniela Muradas Reis 

 

Projetos Coletivos 

3.2.1. PROJETO COLETIVO: Centro de Estudos sobre Justiça de Transição. 

Ementa: Desenvolvimento de processos de justiça de transição e a reconstrução 

hermenêutica e discursiva dos elementos constitutivos em perspectiva comparada. 

Consolidação da democracia, patriotismo constitucional e jurisdição constitucional. 

Constitucionalismo democrático e internacionalização do Direito. Judicialização da 

justiça de transição e manutenção de perspectivas autoritárias nas instituições 

estatais. Verificação da legitimidade da atuação jurisdicional a partir das teorias da 

argumentação no marco transicional da Constituição de 1988. Normatividade da 



127 

 

justiça de transição, a partir da relação entre Constitucionalismo, Estado de Direito, 

Direito Internacional dos Direitos Humanos e a construção de um Direito 

Transnacional. 

Integrantes: Professor Doutor Emílio Peluso Neder Meyer, Marcelo Andrade Cattoni 

de Oliveira 

ÁREA DE ESTUDO: Internacionalização do Direito, Justiça de Transição e 

Jurisdição Constitucional na consolidação da Democracia. 

 

3.2.2. PROJETO COLETIVO: Culturas, Direito Comparado e os novos desafios do 

Direito Internacional na ordem global. 

Ementa: Partindo-se de uma investigação crítica do universalismo sobre o qual se 

constituiu a tradição jurídica ocidental e as regras e proteções estabelecidas pela 

ordem internacional contemporânea, propõe-se uma problematização da 

singularidade das culturas e de suas experiências normativas, bem como das 

identidades, conflitos culturais e das novas dinâmicas políticas que são forjadas na 

era da globalização. Reconhecer no direito um fenômeno da cultura, isto é, uma 

construção normativa profundamente conectada com os demais elementos de um 

determinado contexto cultural, é essencial para uma releitura das características e 

das interações entre os grandes sistemas jurídicos que se formaram na 

contemporaneidade. É dentro dessa perspectiva que se propõe uma renovação 

radical, e em formulação crítica, dos estudos de Direito Comparado e Direito 

Internacional. Para além da comparação estéril de legislações ou instituições legais, 

busca-se produzir a compreensão dos diferente significados que em determinado 

contexto se constroem em torno de normas e do poder, além de suas 

consequências para a formação de uma ordem jurídica internacional permeada por 

conflitos político-culturais. O projeto assume, assim, como objetos privilegiados de 

investigação as culturas e os direitos dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul) e dos países da Ásia oriental. Igualmente, em um mundo no qual 

mobilidade, reconhecimento e diversidade assumem papeis cada vez mais 

relevantes na desconstrução e na reconstrução dos laços entre pessoas, grupos e 

organizações, nos mais diferentes contextos - social, econômico e cultural -, parece 

ser inevitável o enfrentamento de novos desafios que se impõem às vertentes do 

Direito Internacional Privado. Aqui, retoma-se um espaço, por excelência, de 
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reflexão crítica e contextual sobre os conteúdos e mecanismos de regulação de 

relações humanas em escala global, do alcance da jurisdição e da observância do 

direito estrangeiro, em dialogo desejável com objetivos de proteção de indivíduos e 

grupos que se submetem a diferentes ordens jurídicas, em níveis de cooperação e 

coordenação. 

Integrantes: Professores Doutores Fabricio Bertini Pasquot Polido; Marcelo Maciel 

Ramos. 

ÁREA DE ESTUDO: Direito Internacional Privado, Direito Comparado e Estudos 

Culturais 

 

3.2.3. PROJETO COLETIVO: Estado e Mundialização: Fronteiras do Trabalho e das 

Tecnologias. 

Ementa: Investiga, com aportes interdisciplinares e críticos, a centralidade do 

trabalho e os desafios das tecnologias no Estado democrático de Direito e suas 

consequências, em contexto de mundialização, em termos de valores e frente aos 

paradigmas do reconhecimento, fragmentação, diversidade e inovação. O projeto 

objetiva, assim, integrar diferentes vertentes, como as novas conformações do 

trabalho e do emprego decorrentes da fragmentação do mundo do trabalho e suas 

consequências nas relações laborativas individuais e coletivas, partindo da análise 

construtiva e crítica dos institutos jurídicos no domínio das relações laborais e dos 

instrumentos de efetividade dos direitos sociais, e também, no que concerne às 

vertentes internacionais do Direito, busca discutir os marcos teóricos 

interdisciplinares das relações jurídicas transnacionais, envolvendo Estado, 

indivíduos e organizações nas fronteiras das tecnologias e ambientes de inovação, 

alinhando-os às interfaces do direito internacional privado, do direito internacional do 

trabalho, do direito internacional econômico e do direito internacional da propriedade 

intelectual. 

Integrantes: Professores Doutores Antonio Álvares da Silva, Daniela Muradas Reis, 

Fabrício Bertini Pasquot Polido, Maria Rosaria Barbato 

ÁREA DE ESTUDO: Ordem jurídica transnacional e tecnologia. 

ÁREA DE ESTUDO: Trabalho e democracia. 
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3.3. PROJETO ESTRUTURANTE: Direito, Laicidade, Pessoa e Novas Tecnologias 

Ementa: Num diálogo interdisciplinar com as novas tecnologias, especialmente, as 

recentes descobertas nos campos da Psicologia, da Neurociência, da Genética, da 

Informática e seus reflexos diretos na teoria do Direito, estuda a pessoa e as 

identidades, a autonomia e a responsabilidade, assim como a teoria do delito e da 

pena, a tipificação de novas condutas, a Criminologia e o reconhecimento de novos 

direitos fundamentais.  

Integrantes: Brunello Souza Stancioli, Renato César Cardoso e Túlio Lima Vianna. 

Coordenador: Brunello Souza Stancioli 

 

Projetos Coletivos 

3.3.1. PROJETO COLETIVO: Pessoa, identidades e novas tecno-ciências. 

Ementa: Pesquisa Autonomia/livre-arbítrio, responsabilidade, pessoa e identidades 

num contexto pós-Estado nacional. Reconhecimento, subjetivação e socialização. 

Impacto das novas tecnologias (em especial nano, bio, tecno e cogno) para a 

compreensão das identidades e da pessoa. Leituras pragmáticas dos direitos da 

pessoa. Neuroética e Neurodireito.  

Integrantes: Brunello Souza Stancioli e Renato César Cardoso. 

 

ÁREA DE ESTUDO: Direito e Interdisciplinaridade 

 

3.3.2. PROJETO COLETIVO: Direito, Moral e Laicidade: intersecções com ciência e 

tecnologia. 

Ementa: Estuda precipuamente o Direito Penal e a Filosofia do Direito, procurando 

traçar suas distinções da moral e da religião e fundamentando-as em um 

pensamento humanista laico que tem por base os saberes científicos e os direitos 

fundamentais da pessoa humana. A pesquisa abarca especialmente as recentes 

descobertas nos campos da Psicologia, da Neurociência, da Genética e da 

Informática e seus reflexos diretos na teoria do Direito, do delito e da pena, na 

tipificação de novas condutas, na Criminologia e no reconhecimento de novos 

direitos fundamentais. 

Integrantes: Renato César Cardoso e Tulio Lima Vianna 
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ÁREA DE ESTUDO: Direito Penal, Filosofia do Direito e Interdisciplinaridade. 

 

LINHA DE PESQUISA 4: ESTADO, RAZÃO E HISTÓRIA 

4.1. PROJETO ESTRUTURANTE: Cultura, Política e Liberdade 

Ementa: O projeto visa albergar investigações acerca do Jurídico e do Político como 

manifestações histórico-culturais e compreender, em viés interdisciplinar, o Estado e 

o Direito. Assim, pretende-se fomentar a reflexão acerca das culturas políticas e das 

culturas jurídicas que se interpelam tanto nas dimensões da construção da 

cientificidade quanto da produção do Direito, da atuação do corpo político e da 

afirmação da liberdade e dos direitos fundamentais, no tempo como no espaço. 

Integrantes: Professores Doutores Adriana Campos Silva, José Luiz Borges Horta, 

Karine Salgado, Ricardo Sontag e Rodolfo Viana Pereira. 

Coordenadora: Professora Doutora Adriana Campos Silva. 

 

Projetos Coletivos 

4.1.1. PROJETO COLETIVO: Direito e Justiça Política 

Ementa: Analisar criticamente os fundamentos políticos, ideológicos, culturais e 

científico-filosóficos do processo de elaboração de uma dogmática jurídica 

constitucional, como contribuição e garantia ao exercício da cidadania, à educação 

em direitos humanos e à defesa das instituições democráticas. 

Integrantes: Professores Doutores Adriana Campos Silva e Rodolfo Viana Pereira. 

ÁREA DE ESTUDO: Direito Político 

 

4.1.2. PROJETO COLETIVO: Macrofilosofia, Direito e Estado 

Ementa: A investigação visa introduzir as Ciências do Direito e do Estado à 

abordagem da Macrofilosofia, concebida como um esforço de interdisciplinarização 

da própria Filosofia, acercando-a aos demais saberes humanísticos, históricos e 

culturais. Com o suporte da Filosofia do Estado, da Filosofia da História e da 

Filosofia da Cultura, o projeto conecta-se ao giro cultural por que passam as 

Humanidades, em direção a uma mirada genuinamente inter e transdisciplinar, 

aproximando assim Direito, História e Filosofia e propiciando uma compreensão 
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cultural do Direito e do Estado. Integrantes: Professores Doutores José Luiz Borges 

Horta, Karine Salgado e Ricardo Sontag. 

ÁREA DE ESTUDO: Filosofia do Estado e Cultura Jurídica 

 

4.2. PROJETO ESTRUTURANTE: Justiça: teoria e realidade 

Ementa: Investigação do percurso histórico da ideia de justiça, em íntima conexão 

com a demanda pela efetividade do Direito. O projeto encontra-se em 

desenvolvimento desde os anos 1980 e em seu âmbito produziu-se A Ideia de 

Justiça em Kant, A Ideia de Justiça em Hegel e o recente A Ideia de Justiça no 

Mundo Contemporâneo. A investigação desdobra-se na direção da construção de 

uma Teoria da Justiça conectada ao legado do pensamento ocidental e ao projeto 

ético do Estado de Direito e apta a servir ao Direito. Integrantes: Professores 

Doutores Joaquim Carlos Salgado, Marcelo Campos Galuppo e Ricardo Henrique 

Carvalho Salgado. 

Cordenador: Professor Doutor Ricardo Henrique Carvalho Salgado. 

ÁREA DE ESTUDO: Teoria da Justiça 

 

4.3. PROJETO COLETIVO: Constitucionalismo Estratégico, Defesa Nacional e 

Segurança Internacional 

Ementa: O projeto visa investigar aspectos pouco debatidos nas academias e 

referentes ao temário, relevante para a soberania democrática, dos desdobramentos 

estratégicos da nova etapa na História do Brasil. Nas últimas décadas, o avanço 

democrático do controle civil dobre as Forças Armadas, o êxito da diplomacia Sul-

Sul, a consolidação da globalização tecnológica, a emergência de novos atores no 

cenário global e no regional sul-americano e especialmente a consolidação, em 

escala mundial, do protagonismo brasileiro, indicam uma mudança na perspectiva 

brasileira em relação a temas complexos como o da defesa nacional (em termos de 

patrimônio territorial, mas também histórico e cultural) e o da segurança internacional 

(na formação de acordos multilaterais de recíproca cooperação). O Brasil, pela 

CAPES, pelo Ministério da Defesa e pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, vem 

estimulando a abertura de novas frentes de debate acadêmico, demanda que o 

projeto pretende atender, na compreensão do Brasil como um Mega-Estado, ao qual 

compete exercer o papel de Estado-pólo da cultura ibero-americana. 
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Integrantes: Professores Doutores Adriana Campos Silva, Joaquim Carlos Salgado, 

José Luiz Borges Horta, Karine Salgado e Ricardo Henrique Carvalho Salgado. 

ÁREA DE ESTUDO: ESTUDOS ESTRATÉGICOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ– UFPR 

 

No programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do 

Paraná há três áreas de concentração organizadas dessa maneira37: 

 Relações sociais com duas linhas de pesquisa: (i) direito, tutela e efetividade; 

e (ii) novos paradigmas do Direito; 

 Direito do Estado com duas linhas de pesquisa: (i) Direito, Poder e controle; e 

(ii) Perspectivas da dogmática crítica; 

 Direitos humanos e democracia com duas linhas de pesquisa: (i) cidadania e 

inclusão social; e (ii) cooperativismo e economia solidária. 

De acordo com a ficha de avaliação da CAPES38 o mestrado teve origem 

1982 e expandiu-se com o doutorado em 1994. Atualmente há 122 alunos 

matriculados no curso de mestrado39 e 85 no curso de doutorado40. 

O programa edita a Revista da Faculdade de Direito da UFPR e está 

classificada no estrato A2 no WebQualis da CAPES41. 

O PPGD/UFPR no último triênio consolidou sua posição de liderança 

nacional, já reconhecida nas várias avaliações trienais anteriores, ampliando 

substancialmente sua área de influência e suas conexões. Há significativa 

                                                           
37

 Disponível em: 
http://www.ppgd.ufpr.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4:linhasdepesquisa&catid=4
2:curso&Itemid=2 > Acesso em: 20.julho.2015 

38
Disponível em< 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=40001016/026/2013_026_
40001016017P3_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga > Acesso 
em: 20.julho.2015. 

39
 Disponível em: < 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf > Acesso em 
20.julho.2015. 

40
 Disponível em: < 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf > Acesso em: 
20.julho.2015. 

41
 Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/direito > Acessom em 20.julho.2015 

http://www.ppgd.ufpr.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4:linhasdepesquisa&catid=42:curso&Itemid=2
http://www.ppgd.ufpr.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4:linhasdepesquisa&catid=42:curso&Itemid=2
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=40001016/026/2013_026_40001016017P3_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=40001016/026/2013_026_40001016017P3_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/direito
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abrangência de áreas com desempenho excelente, a partir de grupos de pesquisa 

consolidados, que exercem impacto representativo na área. Efetivamente constituem 

referências nacionais as áreas de Direito Processual Civil, Direito Civil, Direito 

Processual Penal, História do Direito, Direito Constitucional, Direito Administrativo, 

Teoria do Direito, entre várias outras. A internacionalização do programa, por outro 

lado, assistiu no último triênio uma significativa consolidação e incremento, com o 

estabelecimento de iniciativas particularmente incisivas e de excelência. Em primeiro 

lugar (e na sequência das iniciativas iniciadas no triênio anterior), houve a edição de 

duas “Escolas de Altos Estudos da CAPES” (edital especial destinado a programas 

de excelência), com a permanência por longos períodos de professores de ponta no 

cenário internacional que lecionaram créditos para os discentes do programa: no 

ano de 2010 houve curso do professor Pietro Costa (da Università degli Studi di 

Firenze) e em 2011 curso do professor Avelãs Nunes (da Universidade de Coimbra). 

Em segundo lugar, deve-se destacar a celebração e efetivo funcionamento de 

doutorado em cotutela, para dupla titulação de doutorado, entre o programa e a 

Università degli Studi di Firenze, Itália. O mesmo convênio está em fase de 

discussão com a Universidade de Coimbra e há a intenção do Programa em 

estender a experiência para a França, já com contatos iniciados. Além dos parceiros 

já tradicionais (Itália, Portugal e França), o PPGD estreitou relações com a 

Inglaterra, inicialmente com a Universidade de Westminster (Londres) – de onde 

vieram já pesquisadores para eventos - e também com Oxford. Em terceiro lugar, 

chama à atenção a circulação permanente e contínua de professores estrangeiros 

em palestras, cursos e seminários no programa, e em uma grande diversidade de 

áreas. O programa demonstra vínculos já consolidados com instituições estrangeiras 

(na Itália, Portugal, Espanha, Argentina, Alemanha, etc.), com diversos tipos de 

iniciativa articuladas em conjunto (além de intercâmbio recíproco de pessoas, de 

modo contínuo, expressivo e variado nas áreas internas) devendo-se ainda, quanto 

a esse ponto, sublinhar a excelência de vários desses parceiros, a fim de chancelar 

um nível de internacionalização diferenciado e em outro patamar. Passaram pelo 

PPGD/UFPR no triênio expoentes da academia internacional de variadas áreas do 

conhecimento. 
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Por fim, ressalte-se que, em 23 de junho p.p., foi defendida a primeira tese em 

regime de cotutela por Rebeca Fernandes Dias. A relação acadêmica se dá entre a 

Universidade Federal do Paraná e Universitá degli Studi di Firenzi, Polo Acadêmico 

de Novoli, Itália. Os orientadores são: Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR) e Pietro 

Costa (UNIFI)42. 

 

 

Universidade Federal do Paraná 

 

Programa de pós-graduação em Direito 

Avaliação trienal – 2013 – Nota 06 CAPES43 

 

 Proposta do Programa 

 

 

 Apreciação da proposta 

 

Em relação ao item 1.1. “coerência, consistência, abrangência e atualização das 

áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta 

curricular” a apreciação da CAPES é “As considerações traçadas pela avaliação 

anterior permanecem. O programa manteve, no atual Triênio, a mesma excelência 

que marcou as avaliações passadas. Atualmente, o programa possui três áreas de 
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concentração nos níveis do mestrado e do doutorado e, também, no estágio pós-

doutoral. As áreas estão organizadas adequadamente a partir de duas linhas de 

pesquisa cada uma, as quais, por sua vez, são estruturadas a partir dos projetos de 

pesquisa desenvolvidos por equipes de docentes permanentes e colaboradores com 

a participação de discentes autores e demais participantes. Além disso, o 

compromisso do programa com uma perspectiva crítico-reflexiva e interdisciplinar, 

ao longo de todo o triênio, garante à proposta não apenas inserção relevante nas 

discussões contemporâneas do direito, nacional e internacionalmente, como 

também clareza no seu objetivo de formar docentes e pesquisadores de alta 

qualidade. O conjunto das disciplinas atende adequadamente às suas áreas e 

linhas, guardando vinculação com os projetos de pesquisa. Possui eixo temático que 

garante excelente organicidade à proposta não apenas pela inserção relevante nas 

discussões contemporâneas do direito, mas, sobretudo, pela qualidade das 

atividades acadêmicas desenvolvidas. O Indicativo é: MUITO BOM.” 

Em relação ao item 1.2 “Planejamento do programa com vistas a seu 

desenvolvimento futuro, contemplando os desafios internacionais da área na 

produção do conhecimento, seus propósitos na melhor formação de seus alunos, 

suas metas quanto à inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os 

parâmetros da área” a CAPES entende que “O programa revela a existência de 

planejamento e perspectivas excelentes. Aquilo que foi indicado no triênio 2010-

2012, no sentido de melhorar a inserção internacional, foi implementado. Esse ponto 

demonstra, por si só, as intenções do programa no sentido de incrementar sua 

inserção internacional – que já na avaliação anterior foi reconhecida como excelente 

– explorando de maneira mais específica e rigorosa os problemas latinoamericanos. 

Além disso, destaca-se a continuidade de submissões de projetos ao Edital "Escola 

de Altos Estudos/CAPES". Também há indicativos concretos no sentido do 

aprimoramento da produção científica e da formação dos discentes. O programa 

mantém, do mesmo modo, uma política constante de inserção social dos egressos, 

encontrando-se em patamar superior e diferenciado na área. O Indicativo é, 

portanto, MUITO BOM.” 

E ao item 1.3 “Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão” ficou 

consignado que “a infraestrutura do programa, conforme já demonstrada nas 
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avaliações dos Triênios anteriores, atende às suas necessidades, sendo adequada à 

realização de suas atividades. O programa comprova seu acesso a sistemas de 

informática e internet; dispõe de biblioteca com acervo de obras clássicas e 

contemporâneas, nacionais e estrangeiras, além de periódicos, capazes em número 

e qualidade de sustentar o ensino e a pesquisa. Salas de aula, de videoconferência, 

auditórios, laboratórios, gabinetes de estudo com acesso à internet, em número e 

em condições adequadas, além de equipamentos de uso exclusivo do programa. 

Por fim, o programa relata adequadamente que garante o acesso às suas 

instalações de portadores de necessidades especiais. Na linha do triênio anterior, o 

indicativo é MUITO BOM.” 

 

 Apreciação do corpo docente 

No item 2.1 o critério é definido da seguinte forma “perfil do corpo docente, 

consideradas titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e 

experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do Programa” e a 

apreciação da CAPES é “Todos os professores são doutores. Há diversidade de 

formação do corpo docente permanente, cuja endogenia fica abaixo de 60%. Mais 

de 20 % dos docentes possui estágio pós-doutoral, a ponto de a própria IES criar em 

seus quadros o pós-doc. Hoje oferecido para as demais instituições do sistema. O 

pós-doutoramento está em pleno funcionamento e seus resultados são reconhecidos 

no país e no exterior, integrando-se ao patamar de excelência do Mestrado e 

Doutorado. Mais de 80% do corpo docente possui mais de 04 (quatro) anos de 

titulação. Conforme já delineado no Triênio anterior, há perfeita compatibilidade e 

adequação do perfil do corpo docente à proposta do programa. O Indicativo é 

MUITO BOM.” 

Em relação ao item 2.2 “Adequação e dedicação dos docentes permanentes em 

relação às atividades de pesquisa e de formação do programa” a CAPES fez a 

seguinte avaliação “O Corpo Docente, no término do Triênio, é composto por 34 

professores permanentes o que demonstra perfeita adequação quantitativa às 

exigências estabelecidas pela Área. O programa possui 40 professores no Total, dos 

quais 34 são do corpo permanente, todos dedicados à docência orientação e 
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pesquisa, inclusive com cadastro no CNPq, sendo que o programa não depende de 

professores colaboradores e visitantes. O Núcleo Permanente é plenissuficiente. 

Indicativo: MUITO BOM.” 

No que toca ao item 2.3 “distribuição das atividades de pesquisa e de formação 

entre os docentes do programa” a CAPES avaliou que “A distribuição das disciplinas 

ministradas no Triênio entre os docentes do programa é Muito Boa. Mais de 90 % 

dos docentes ofereceram disciplinas. Há perfeito equilíbrio na distribuição do corpo 

docente nas atividades de pesquisa. 100% dos docentes estão envolvidos em 

projetos. Indicador: MUITO BOM.” 

Por fim, o item 2.4 “contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de 

pesquisa na graduação, com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na 

formação de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de 

profissionais mais capacitados no plano da graduação” a CAPES afirmou que “O 

corpo docente na sua totalidade tem inserção na graduação, tanto no plano das 

disciplinas, como na orientação de alunos de Graduação. A totalidade do corpo 

docente permanente ofereceu disciplinas e ou teve atividades na graduação, em 

cada ano do triênio. Indicativo: MUITO BOM.” 

 

 Apreciação corpo discente, teses e dissertações 

No item 3.1 “quantidade de teses e dissertações defendidas no período de 

avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo 

discente” a CAPES asseverou que “A relação entre o número de docentes e de 

dissertações e teses defendidas é adequada aos padrões de excelencia. O índice 

apontado é de 3,92, o que configura Muito Bom.” 

No item 3.2 “Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no 

período de avaliação em relação aos docentes do programa” a CAPES entendeu 

que “Todo corpo docente participa das orientações de teses e dissertações. Não há 

concentração inadequada das atividades, sendo o trabalho de orientação bem 

distribuído. O indicador fornecido pela Planilha é 100, o que configura Muito Bom.” 
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O item 3.3 que trata da “qualidade das Teses e Dissertações e da produção de 

discentes autores da pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de 

graduação na área) na produção científica do programa, aferida por publicações e 

outros indicadores pertinentes à área” a CAPES registrou que “O percentual de 

publicações discentes, no Triênio, ficou no índice de 45,49, o que configura o 

indicador MUITO BOM. Alie-se a isso a qualidade das Teses e Dissertações do 

programa, que apresenta um índice acima de 80% com muito boa qualidade, com 

vinculação temática com os projetos de pesquisa, com as linhas de pesquisa e com 

a respectiva área de concentração.” 

Por fim, o item 3.4 “Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores 

bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas 

titulados” a avaliação foi no sentido de que “O tempo médio de titulação no mestrado 

é de 25.7 meses enquanto que, no doutorado, é de 49 meses, o que demonstra um 

adequado grau de eficiência do programa. Do mesmo modo, o fluxo de entradas e 

saídas de discentes mantém uma regularidade com relação ao triênio anterior. 

Indicativo: MUITO BOM.” 

 

 Apreciação produção intelectual 

A apreciação da produção intelectual conta com três itens, quais sejam: (i) 

publicações qualificadas do Programa por docente permanente; (ii) distribuição de 

publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa; (iii) 

produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. E a 

resposta da CAPES é: 

(i) A produção qualificada do programa foi de 3,4 itens por docente permanente e de 

201,9 pontos por docente permanente/ano, permitindo a atribuição do conceito Muito 

Bom ao item, de acordo com os parâmetros explicitados pela área em seu relatório 

de avaliação; 

(ii) A distribuição da produção qualificada entre os docentes permanentes do 

programa pode ser considerada Regular, de acordo com os parâmetros explicitados 
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pela área em seu relatório de avaliação, eis que 70% dos docentes permanentes 

publicou acima de 100 pontos no triênio; 

(iii) a A produção técnica do programa foi de 9,4 itens por docente permanente/ano, 

permitindo a atribuição do conceito Bom, de acordo com os parâmetros explicitados 

pela área em seu relatório de avaliação. 

 

Neste quesito tem a seguinte observação: “A Comissão entende que a avaliação do 

quesito deve receber pontuação de muito bom em virtude da forte presença nacional 

desta produção do programa no País, e da mesma dimensão quanto à influência de 

sua produção. O programa atua em quase todas as áreas da Ciência do Direito, e, 

nestas áreas, mantém produção constante a refletir sobre os demais programas. 

Aqui o destaque a merecer menção fica por conta da sua pesquisa em Direito Civil e 

História do Direito. Deve-se às reflexões deste programa os novos paradigmas do 

Direito Civil brasileiro, tendo sido notória a participação da produção intelectual do 

programa nos novos marcos civilistas nacionais. Tais reflexões dialogam de forma 

inconsteste com a produção internacional, tornando a produção do programa 

referência internacional sobre visões da nova ordem civilista e de historiografia da 

Ciência do Direito.” 

 

 Apreciação inserção social 

São três itens para avaliação desse critério: (i) inserção e impacto regional e (ou) 

nacional do programa; (ii) integração e cooperação com outros programas e centros 

de pesquisa e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do 

programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação; e (iii) 

visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. A resposta da 

CAPES é: 

(i) O Programa formou no triênio recursos qualificados para a Administração Pública, 

como Juízes, Promotores e Defensores Públicos, além de docentes para outras IES; 

Pelo menos 50 % do corpo docente produziu obras de relevância para a área, 

nacional e internacionalmente, todas relacionadas às linhas do programa, com 
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impacto nas Reformas dos Códigos Processuais e outros projetos relevantes no 

Congresso Nacional. Indicativo: MUITO BOM; 

(ii) O programa desenvolve projetos de cooperação internacional e nacional. No 

caso dos programas nacionais, o programa mantém convênios para o 

desenvolvimento de atividades conjuntas com programas de diferentes níveis de 

consolidação. Desenvolve desde 2008 MINTER e DINTERs, sendo as atividades 

devidamente relatadas. Atualmente mantem DINTER com a UNIOESTE. Há 

PROCAD’s em andamento. Há atividades efetivas de internacionalização, com a 

participação de docentes visitantes e a ida de docentes ao exterior. Também há a 

Escola de Altos Estudos, com financiamento da CAPES. Essas atividades merecem 

destaque por seu caráter sistemático e permanente, com países como Itália, 

Espanha, Portugal, Peru, Argentina e Uruguai. Indicativo: MUITO BOM; 

(iii) O programa mantém página na web com informações relevantes sobre estrutura, 

regulamentos, atividades, inclusive, com o acesso à sua produção bibliográfica, 

teses e dissertações. Todos os itens para a obtenção de avaliação máximo neste 

quesito estão atendidos pelo Programa. Há total transparência e visibilidade, desde 

as disciplinas, a Proposta do programa, as Linhas até a disponibilização dos 

trabalhos dos alunos. Indicativo: MUITO BOM. 

 

 Atribuição de notas 06 e 07 

O PPGD/UFPR no último triênio consolidou sua posição de liderança nacional, já 

reconhecida nas várias avaliações trienais anteriores, ampliando substancialmente 

sua área de influência e suas conexões. Há significativa abrangência de áreas com 

desempenho excelente, a partir de grupos de pesquisa consolidados, que exercem 

impacto representativo na área. Efetivamente constituem referências nacionais as 

áreas de Direito Processual Civil, Direito Civil, Direito Processual Penal, História do 

Direito, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Teoria do Direito, entre várias 

outras. A internacionalização do programa, por outro lado, assistiu no último triênio 

uma significativa consolidação e incremento, com o estabelecimento de iniciativas 

particularmente incisivas e de excelência. Em primeiro lugar (e na sequência das 
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iniciativas iniciadas no triênio anterior), houve a edição de duas “Escolas de Altos 

Estudos da CAPES” (edital especial destinado a programas de excelência), com a 

permanência por longos períodos de professores de ponta no cenário internacional 

que lecionaram créditos para os discentes do programa: no ano de 2010 houve 

curso do professor Pietro Costa (da Università degli Studi di Firenze) e em 2011 

curso do professor Avelãs Nunes (da Universidade de Coimbra). Em segundo lugar, 

deve-se destacar a celebração e efetivo funcionamento de doutorado em cotutela, 

para dupla titulação de doutorado, entre o programa e a Università degli Studi di 

Firenze, Itália. O mesmo convênio está em fase de discussão com a Universidade 

de Coimbra e há a intenção do Programa em estender a experiência para a França, 

já com contatos iniciados. Além dos parceiros já tradicionais (Itália, Portugal e 

França), o PPGD estreitou relações com a Inglaterra, inicialmente com a 

Universidade de Westminster (Londres) – de onde vieram já pesquisadores para 

eventos - e também com Oxford. Em terceiro lugar, chama à atenção a circulação 

permanente e contínua de professores estrangeiros em palestras, cursos e 

seminários no programa, e em uma grande diversidade de áreas. O programa 

demonstra vínculos já consolidados com instituições estrangeiras (na Itália, Portugal, 

Espanha, Argentina, Alemanha, etc.), com diversos tipos de iniciativa articuladas em 

conjunto (além de intercâmbio recíproco de pessoas, de modo contínuo, expressivo 

e variado nas áreas internas) devendo-se ainda, quanto a esse ponto, sublinhar a 

excelência de vários desses parceiros, a fim de chancelar um nível de 

internacionalização diferenciado e em outro patamar. Passaram pelo PPGD/UFPR 

no triênio expoentes da academia internacional de variadas áreas do conhecimento. 

Numa relação não exaustiva, pode-se indicar os seguintes expressivos nomes 

estrangeiros que estiveram no programa: 

>> Portugal: Universidade de Coimbra (Alexandre Franco de Sá António Castanheira 

Neves Joaquim de Souza Ribeiro Jorge Miranda José António Avelãs Nunes Rui 

Cunha Martins Santos Justo Campo Freudiano de Lisboa Filipe Pereirinha); 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (José Martinho Universidade 

Nova de Lisboa António Manuel Hespanha); Universidade Autônoma de Lisboa 

(José Subtil); e Universidade Clássica de Lisboa (Dario Moura Vicente Fernando 
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Araújo Jorge Reis Novais José de Oliveira Ascensão Miguel Patrício Paula da Costa 

e Silva); 

>> Inglaterra: University of Westminster (Chantal Mouffe Sacha Darke); 

>> Argentina: Universidad de Buenos Aires (Alícia Ruiz Carlos Maria Cárcova Emílio 

García Mendez Ezequiel Abásolo Guillermo Munne Jorge Mosset Iturraspe Juan 

Pablo Alonso Julio Raffo Miguel Piedecasas Valentina Delich); e Universidad de 

Comahue (Jorge Douglas Price)” 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA– UFSC 

 

No programa de pós-graduação em Direito há três áreas de concentração 

assim organizadas44: 

 Direito, Estado e sociedade com as linhas de pesquisa: (i) Constituição, 

cidadania e direitos humanos; (ii) direito da sociedade de informação e propriedade 

intelectual; (iii) direito, meio ambiente e ecologia política; (iv) direito, controle social e 

sistema de justiça; 

 Direito e Relações Internacionais com a linha de pesquisa Globalização, 

regionalismo e atores das relações internacionais; 

 Teoria e História do Direito com a linha de pesquisa Conhecimento crítico, 

historicidade, subjetividade e multiculturalismo. 

De acordo com a ficha de avaliação da CAPES45 o mestrado teve origem 

1974 e expandiu-se com o doutorado em 1984. Atualmente há 66 alunos 

matriculados no curso de mestrado46 e 80 no curso de doutorado47. 

Conforme avaliação da CAPES no último triênio48 a proposta curricular 

apresenta alguns problemas como disciplinas não compatíveis com a área de 

concentração e os projetos de pesquisa, construção precária das disciplinas e falha 

                                                           
44
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nas bibliografias apontadas. O programa tem proposta sólida para o futuro e 

fortalecimento nas relações interinstitucionais por meio dos programas 

MINTER/DINTER. O aspecto internacionalização é inexpressivo. 

Apesar disso, em relação ao critério “atribuição de nota 06 e 07” os 

avaliadores observam que “o nível de desempenho do Programa é inegavelmente 

diferenciado em relação aos demais programas da área e o seu desempenho é 

absolutamente relevante a ponto de ostentar uma excelência compatível aos centros 

internacionais da área.” É ressaltado na ficha de avaliação o alto nível na produção 

científica com publicações em periódicos classificados A e B1.  

Há forte vínculo de colaboração com instituições estrangeiras de alto padrão 

de excelência e a promoção de eventos internacionais. Falta, no entanto, a presença 

de professores em eventos no exterior. 

Os grupos de pesquisa, conforme informação do site49 

 

1.NECODI – Núcleo de Estudos Conhecer Direito – UFSC Líder: Horácio Wanderlei 

Rodrigues 

2. Grupo de Pesquisa em Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de 

Risco – UFSC 

Líder: José Rubens Morato Leite 

 

3. Grupo de Pesquisa em História da Cultura Jurídica – UFSC  

4. Grupo de Pesquisa em Direito Internacional – UFSC 

Líder: Arno Dal Ri Júnior 

 

5. Núcleo de Pesquisa Comunhão e Direito – UFSC  

                                                           
49

 Disponível em: <http://ppgd.ufsc.br/institucional/grupos-de-pesquisa/ > Acesso em: 20.julho.2015 
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6. Direitos Sociais e Sistema de Justiça – UFSC 

Líder: Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira 

 

7. Grupo de Pesquisa de Antropologia Jurídica-GPAJU – UFSC 

8. A Experiência Jurídica na América Latina – Sob o olhar antropológico – UFSC 

Líder: Thais Luzia Colaço 

 

9. Grupo de Pesquisa em Direito e Literatura – UFSC 

10. Grupo de Pesquisa Judiciário do futuro – UFSC 

Líder: Luis Carlos Cancellier de Olivo 

 

11. Grupo de Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação – 

UFSC 

Líder: Luiz Otávio Pimentel 

 

12. Informática Jurídica, direito e tecnologia – UFSC 

Líder: Aires Jose Rover 

 

13. Núcleo de Estudos e Pesquisa de Estado, Saúde Pública, Meio-ambiente, 

Estatuto da Cidade e Tutelas Coletivas – UFSC  

Líder: José Isaac Pilati 
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14. Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e do Adolescente – NEJUSCA 

– UFSC 

Líder: Josiane Rose Petry Veronese 

 

15. Observatório do Estado – UFSC 

Líder: Orides Mezzaroba 

 

16. Justiça, Democracia e Constituição – UFSC 

Líder: Cecília Caballero Lois 

 

17. Núcleo de Estudos e Práticas Emancipatórias – NEPE/UFSC 

Líder: Antonio Carlos Wolkmer 

 

18. Grupo de Pesquisa: Controle Penal, Direitos Humanos, Sistema de Justiça e 

Segurança Pública 

Líder: Dra. Vera Regina Pereira de Andrade 

 

19. Projeto de Extensão e Pesquisa “Universidade Sem Muros” – UFSC 

Líder: Dra. Vera Regina Pereira de Andrade 

 

20. Relações Internacionais, Direito e Desenvolvimento. 

Líder: Dr. Ricardo Soares Stersi dos Santos 
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21. Centro de Estudos Jurídico-Econômicos e de Gestão do Desenvolvimento – 

UFSC 

Líder: Dr. Everton das Neves Gonçalves 

 

22. Estudos em Meio Ambiente e Economia no Direito Internacional – EMAE 

Líder: Dra. Cristiane Derani 

 

23. Observatório de Justiça Ecológica – OJE 

Líder: Dra. Letícia Albuquerque 
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Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Programa de pós-graduação em Direito 

Avaliação trienal – 2013 – Nota 06 CAPES50 

 

 Proposta do Programa 

 

 

 Apreciação da proposta 

 

Em relação ao item 1.1. “coerência, consistência, abrangência e atualização das 

áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta 

curricular” a apreciação da CAPES é: 

“O Programa conta com três áreas de concentração: 1) Teoria, Filosofia e História do 

Direito 2) Direito, Estado e Sociedade 3) Direito e Relações Internacionais Á áreas 

de concentração são sustentadas por 6 (seis) linhas de pesquisa com seus 

respectivos projetos: a) Conhecimento Crítico, Historicidade, Subjetividade e 

Multiculturalismo: 1) A Efetividade da Tutela Jurisdicional Coletiva na Formulação e 

Execução de Políticas Públicas Ambientais (2010, 2011, 2012); 2) A lei da qual nos 

tornamos tributários – a ordem jurídica neoliberal (2011, 2012); 3) As transformações 

do direito contemporâneo (2010, 2011, 2012); 4) Conhecer Direito (2010, 2011, 

2012); 5) Direito e Literatura (2010, 2011, 2012); 6) Direito Romano pós moderno 

(2010, 2011, 2012); 7) Direitos Indígenas no âmbito Latino Americano (2012); 8) 

Direitos Indígenas sob o olhar da antropologia (2010, 2011, 2012); 9) História da 

                                                           
50

 Dados obtidos no site da CAPES Disponível em: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=41001010/026/2013_026_
41001010011P1_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga> Acesso 
em: 13.junho.2015 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=41001010/026/2013_026_41001010011P1_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=41001010/026/2013_026_41001010011P1_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
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Cultura Jurídica (2010, 2011, 2012); Judicialização da Política (2010, 2011, 2012); 

10) Legalidade e Subjetividade (2010, 2011, 2012); 11) O impacto das correntes 

antiformalistas na cultura jurídica (2010, 2011, 2012); 12) O sentido da 

complementariedade entre moral e direito na filosofia do direito de Habermas (2010, 

2011, 2012); 13) O Sujeito de Direito (2010, 2011, 2012); 14) Resíduos Sólidos 

urbanos (2012) b) Constituição, Cidadania e Direitos Humanos: 1) A Construção 

Jurídica do Estado Interventor (2010, 2011, 2012); 2) A teoria discursiva do direito de 

Habermas (2011, 2012); 3) A transpersonalização dos Atores Políticos (2010, 2011, 

2012); 4) Direito Administrativo e Constitucionalismo (2012); 5) Direito dos 

Refugiados (2012); 6) Direito Público e Controle da Administração (2012); 7) 

Globalização e Controle Penal (2010, 2011, 2012); 8) Hermenêutica e 

Argumentação no Estado Constitucional (2010, 2011, 2012); 9) Constituição, 

Cidadania e Direitos Humanos (2010, 2011, 2012); 10) Justiça Comunitária (2010, 

2011, 2012); 11) Kant e Hobbes (2012); 12) Limites e Possibilidades da Eficácia da 

Prestação Jurisdicional no Brasil (2011, 2012); 13) O Controle Jurisdicional do 

Estado (2010, 2011, 2012); 14) O princípio da legalidade no Estado Constitucional 

(2010, 2011, 2012); 15) Pluralismo Jurídico (2010, 2011, 2012); 16) Possibilidades 

de políticas comuns de direitos humanos (2010, 2011, 2012); 17) Resgate do 

coletivo na construção do paradigma pós-moderno (2010, 2011, 2012); 18) Teoria 

Constitucional: uma leitura à luza das teorias da justiça (2010, 2011, 2012). c) Direito 

da Sociedade da Informação e Propriedade Intelectual: 1) A inclusão tecnológica do 

advogado (2010, 2011, 2012); 2) CNJ Acadêmico – gestão do conhecimento e TI no 

Poder Judiciário (2011, 2012); 3) Observatório de Governo Eletrônico (2010, 2011, 

2012); 4) Estudos dos Riscos de Desastres em Santa Catarina (2010, 2011, 2012); 

5) Grupo de Estudos em Direito Autoral (2010, 2011, 2012); 6) Sociedade da 

Informação, Democracia, Desenvolvimento e Inclusão Social (2010, 2011, 2012); 7) 

Os direitos culturais e os desafios na regulamentação dos direitos autorais (2010, 

2011, 2012); 8) Novas Perspectivas para um velho direito (2010, 2011, 2012); 9) 

Propriedade Intelectual dos Produtos e Processos de tecnologia da informação 

(2010, 2011, 2012); 10) Propriedade Intelectual e Desenvolvimento (2010, 2011, 

2012); 11) Tecnologia da Informação e o Novo Direito (2010, 2011, 2012); d) Direito, 

Meio Ambiente e Ecologia Política: 1) A emergência do Estado Ambiental (2010, 

2011, 2012); 2) A reparação do ambiental na sociedade de risco (2010, 2011, 2012); 
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3) Agrotóxicos e Riscos (2010, 2011, 2012); 4) Direito Constitucional Ambiental 

Brasileiro (2010, 2011, 2012); 5) Estado de Direito Ambiental (2010, 2011, 2012); 6) 

Organismos Transgênicos e Riscos Ambientais (2010, 2011, 2012); 7) Perspectivas 

e Desafios para a Proteção da Biodiversidade (2012); 8) Relações Internacionais e 

Meio Ambiente (2010, 2011, 2012); 9) Riscos e Danos Ecológicos (2010, 2011, 

2012); e) Globalização, Regionalismo e Atores das Relações Internacionais: 1) A 

integração entre Mercosul e EU (2010, 2011, 2012); 2) Clássicos do Direito 

Internacional (2010, 2011, 2012); 3) Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (2010, 2011, 2012); 4) Direito Internacional dos Direitos Humanos 

(2012); 5) Fragmentação da subjetividade do Estado (2010, 2011, 2012); 6) 

Jurisdição Internacional e direitos humanos (2010, 2011, 2012); 7) Mudanças 

Climáticas e Conservação da Biodiversidade (2011, 2012); 8) Novas Fronteiras para 

a Cooperação Internacional (2010, 2011, 2012); 9) Novos Atores do Direito e da 

Integração Regional (2010, 2011, 2012); 10) O papel do Conselho de Defesa Sul-

Americano (2011, 2012); 11) O papel do Parlamento do Mercosul (2012); 12) 

Relações Internacionais contemporâneas e seus atores (2012); 13) Relações 

internacionais e a Questão de Gênero (2010, 2011, 2012); 14) Relações 

Internacionais, Direito e Desenvolvimento (2010, 2011, 2012). f) Sociedade, Controle 

Social e Sistema de Justiça: 1) A Análise Econômica do Direito (2010); 2) A 

jurisdição no direito romano (2012); 3) Bases para uma Criminologia do controle 

penal (2010, 2011, 2012); 4) Consolidação da Legislação Catarinense (2011, 2012); 

5) Direito Obrigacional e Sistema de Justiça (2010, 2011, 2012); 6) Direito Penal 

Juvenil (2010, 2011, 2012); 7) Direitos Sociais e Sistemas de Justiça (2010, 2011, 

2012); 8) Em busca da latinidade criminológica (2010, 2011, 2012); 9) Instituições de 

Direito Público (2010, 2011, 2012); 10) O Direito sob a perspectiva da 

relacionalidade (2010, 2011, 2012); 11) Os Direitos da Criança e do Adolescente 

(2010, 2011, 2012) No ano de 2012 foram computados 152 discentes cursando ou 

defendendo suas dissertações e teses. Ao todo foram encontrados 77 grupos de 

pesquisa o que indica uma média de 1,97 alunos por grupo. Considerando que a 

média de grupos é a composição com 2 docentes, 5 discentes e 2 externos, 

encontramos a situação que cada aluno está participando de dois ou três grupos. O 

que se percebe é que em vários dos projetos com o passar do tempo tem por 

característica a diminuição do número de participantes, ficando reduzidos a um 
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único aluno ou somente ao docente. Isto demonstra que os grupos de pesquisa são 

criados conforme as turmas e que, com a saída dos alunos o grupo se desfaz. Esta 

constatação é corroborada pela análise das criações de grupos durante o triênio. Os 

números não batem com as informações da “Proposta do programa”. Há grupos de 

pesquisa que foram encerrados mas foram contabilizados na “proposta” porém, 

foram retirados neste documento. Há ainda, vários projetos de extensão ligados às 

linhas de pesquisa, são eles: Projeto de Extensão vinculado à linha Conhecimento 

Crítico, Historicidade, Subjetividade e Multiculturalismo: Implantação do Programa de 

Arqueologia das Obras do Contorno Ferroviários de São Francisco do Sul e Joinville 

(2012); Projeto de Extensão vinculado à linha Direito da Sociedade da Informação e 

Propriedade Intelectual: Projeto do Site do Comitê Catarinense de Educação em 

Direitos Humanos (2011, 2012); Projeto de Extensão vinculado à linha Direito, Meio 

Ambiente e Ecologia Política: 1) Assistência Jurídica Gratuita (2010, 2011, 2012); 2) 

Projeto de Gestão Ambiental Definitiva das Obras de Duplicação da BR 386 (2012); 

Projeto de Extensão vinculado à linha Sociedade, Controle Social e Sistema de 

Justiça: Universidade sem Muros. A proposta curricular por sua vez, apresenta 

alguns problemas. Muitas disciplinas não possuem vínculo com área de 

concentração do programa e seus projetos de pesquisa. Existem disciplinas na área 

de Direito Processual que não tem qualquer relação com o Programa, inclusive 

algumas se sobrepõem como “Acesso à Justiça e Direito Processual” e “Acesso à 

Justiça e Processo”. Nota-se ainda um núcleo de disciplina que poderiam formar 

uma quarta linha de pesquisa em Direito Econômico (são 7 Disciplinas nesta área). 

Há ainda questões que ensejam comentários mais específicos no que diz respeito à 

apresentação e à construção das disciplinas e suas bibliografias. Primeiramente não 

há divisão entre bibliografia principal (básica) e complementar. Em segundo lugar, 

ou as bibliografias são extremamente extensas, com mais de 4 (quatro) páginas 

(impossíveis de serem lidas em 12 encontros) ou, muito curtas, como por exemplo a 

disciplina de doutorado “Direito Constitucional Comparado” que possui somente 4 

livros e 1 é manual de graduação. Em terceiro, encontramos livros em língua alemã 

que possuem tradução ao português, como por exemplo, os livros de Carl Schmitt 

na disciplina “A Construção Jurídica do Estado Interventor” (não há a indicação da 

tradução). Em quarto lugar, há algumas disciplinas como “Direito Alternativo” que, 

salvo melhor juízo, não se vincula às linhas de pesquisa a não ser em uma 
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perspectiva histórica, vez que se refere – e ressalta-se isso a partir da Bibliografia 

indicada – à construção do “Direito Alternativo” no Brasil (debate presente nos anos 

1990). Por quinto, a grande maioria das ementas são curtas e extremamente 

genéricas gerando dificuldades para identificar o tema central. Por sexto, há obras 

repetidas dentro da mesma disciplina, como em “Direito e Ecologia Política”. Por 

sétimo, muitas disciplinas abusam do uso de manuais de graduação, como exemplo 

a disciplina “Direito Econômico” que inclui livros como “Introdução ao Direito 

Econômico” e “Direito Econômico Esquematizado”. Por oitavo há muitas obras nas 

quais não é informado o ano, existindo disciplina como “Fundamentos de Direito 

Administrativo” que somente 1 livro possui indicação de ano. Por nono, há 

disciplinas como “Historiografia Jurídica”, “Jurisprudência Constitucional”, “Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável” que não possuem ementa nem 

bibliografia. Por décimo, há questões no mínimo peculiares, como a disciplina 

“Propriedade Intelectual e Inovação” com 67 (sessenta e sete)obras do mesmo 

autor. Por outro lado há que se destacar a presença de literatura estrangeira em 

quase todas as disciplinas, o que enriquece o processo acadêmico. Em linhas 

gerais, o que se nota das disciplinas apresentadas é que muitas ainda guardam o 

velho modelo de organização das pósgraduações vinculadas aos “ramos do direito”. 

Muitas disciplinas têm essa estrutura de “tópicos gerais” ou seguem este modelo de 

divisão e esta opção reflete-se nos comentários apresentados acima sobre as 

bibliografias.” 

Em relação ao item 1.2 “O programa apresenta uma proposta de futuro sólida e 

plausível de desenvolver-se. A proposta consiste no aprimoramento das relações 

interinstitucionais com outras universidades nacionais através programa 

Minter/Dinter. Em relação a internacionalização não há referência expressiva.” 

No item 1.3 “Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão” ficou 

consignado que “O acervo é compatível com as necessidades do programa, 

notando-se ainda a existência de orçamento próprio ao programa para a aquisição 

de obras nacionais e internacionais, bem como, obras de melhoria. Não são 

encontradas informações sobre acessibilidade.” 
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 Apreciação do corpo docente 

Nos itens 2.1 “perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na 

origem de formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e 

adequação à Proposta do Programa” e 2.2 “adequação e dedicação dos docentes 

permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do programa”e a 

apreciação da CAPES é no sentido de que “em 2010 o Corpo Docente possuía 30 

docentes, sendo 4 colaboradores (13,33%) e um visitante (3,33%) permanentes. 

Dos docentes, 1 tem formação fora da área do direito e os demais em Direito. O que 

preocupa é quantidade de docentes formados na própria instituição – 17 dos 30 

docentes, isto é, Apreciação 12/2/13 4:51 PM Página 3 de 9 Teste de Aplicativo. 

Sem valor legal. Ficha de Avaliação do Programa Ficha de Avaliação 56,66% do 

total. Em 2010 a participação de docentes em outros programas estruturou-se da 

seguinte forma: dos 25 docentes permanentes, 23 tiveram alguma participação 

como docentes externos ou colaboradores em outros programas resultando que 

92% tiveram vínculos com outras instituições. Ainda, 06 docentes atuaram como 

Docentes Permanentes e/ou colaboradores em outro Programa de PG. Um docente 

mantém vinculo com mais de dois Programas. Em 2011 o quadro docente é mantido 

em 30 professores, sendo 25 permanentes e 4 colaboradores (13,33% do total) e 1 

visitante (3,33%). Dos 25 permanentes 17 tiveram alguma vinculação com outros 

Programas. Ainda, 12 docentes atuaram como Docentes Permanentes e/ou 

colaboradores em outro Programa de PG e dois docentes mantêm vínculo com mais 

de dois Programas. No ano de 2012 o quadro docente aumenta para 33 professores, 

sendo 4 colaboradores (12,12% do total) e 2 visitantes (6,06%). Do quadro 

permanente, 17 tiveram vínculo com outras instituições. Destes 13 docentes atuam 

como Docentes Permanentes e/ou colaboradores em outro Programa de PG. No 

triênio, durante os três anos, foi constatado que sempre mais de 20% dos docentes 

mantiveram relações com outros programas, o que fragiliza o Programa.” 

No que toca ao item 2.3 “distribuição das atividades de pesquisa e de formação 

entre os docentes do programa” a CAPES avaliou que “Em 2010, dos 30 docentes 

do programa, 1 tem formação em outras áreas (Ética). Dos demais 29 docentes, 

todos tem formação em Direito, porém, não sendo identificada a área específica do 

Direito. Dos 30 docentes, 28 tem formação há mais de 5 anos, o que representa que 
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93,33% tem mais que 5 anos de experiência. No ano de 2011, dos 30 docentes, 

somente 1 tem menos de 5 anos de experiência (96,665) Em 2012 todos os 

docentes tem mais de 5 anos de experiência. Em todos os anos da avaliação a 

totalidade dos docentes participaram de atividades em grupos de pesquisa, seja 

como responsável ou participante. Observamos neste quesito que a média no triênio 

de docentes com formação fora da área do Direito ficou abaixo de 20%. Em 2012 

100% dos docentes possuíam mais de 5 anos de experiência. Note-se ainda que 

todos os docentes participaram de projetos de pesquisa durante todos os anos da 

avaliação. A distribuição de orientações é equilibrada, sendo que todos os docentes 

permanentes possuem atividade de orientação.” 

Por fim, o item 2.4 “contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de 

pesquisa na graduação, com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na 

formação de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de 

profissionais mais capacitados no plano da graduação” a CAPES afirmou que 

“Encontramos uma forte presença dos docentes nas atividades de ensino da 

graduação. Somente 6 professores não lecionavam na graduação, sendo 2 

visitantes, resultando em 4 docentes do programa sem participação na graduação – 

12, 90% do total Somando-se as cargas horárias da graduação e pós graduação, 

indaga-se como há tempo para a assídua participação em mais de um grupo/projeto 

de pesquisa já que, a carga horária da graduação é o dobro ou o triplo da 

graduação. Há também a realização em todos os anos de diversos eventos em 

conjunto programa e graduação, bem como, existe a possibilidade de estágio 

docente dos alunos da pós na graduação. Também existe um grande número de 

docentes do programa orientando alunos de graduação em programas de iniciação 

científica.” 

 

 Apreciação corpo discente, teses e dissertações 

No item 3.1 “quantidade de teses e dissertações defendidas no período de 

avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo 

discente” a CAPES asseverou que “O programa informa o seguinte quadro no item 

Proposta do Programa: Mestrado >> inscritos 2010 (35) 2011 (35) 2012 (31); e 
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titulados 2010 (32) 2011 (59) 2012 (36). Doutorado >> inscritos 2010 (0) 2011 (12) 

2012 (27); titulados 2010 (5) 2011 (12) e 2012 (6); e Pós Doc >> inscritos 2010 (5) 

2011 (7) 2012 (7) e titulados 2010 (4) 2011 (4) 2012 (7).” 

No item 3.2 “Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no 

período de avaliação em relação aos docentes do programa” a CAPES entendeu 

que “A somatória de alunos em 2010 é de 163 discentes para 30 docentes, o que 

gera uma média de 5,43 alunos por docente. A distribuição é equitativa, sendo que 

todos os docentes tiverem atividade de orientação. 4 (quatro) docentes ultrapassam 

o número de 6 (seis) orientações. Em 2011 encontramos um total de 163 alunos, 

com 30 docentes gerando uma média de 5,43 aluno por docente. Neste ano 8 

professores atingem média acima de 6 orientações por ano, resultando na média de 

26,66% dos docentes acima do recomendado pela Capes. No ano de 2012 o 

número de alunos diminui para 153, contudo, há um aumento do quadro docente 

para 33, reduzindo a média para 4,63 aluno por docente. Porém, encontramos 6 

docentes com mais de 6 orientandos, o que representa uma média de 18,18%. 

Encontramos também docentes sem qualquer orientação.” 

O item 3.3 que trata da “qualidade das Teses e Dissertações e da produção de 

discentes autores da pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de 

graduação na área) na produção científica do programa, aferida por publicações e 

outros indicadores pertinentes à área” a CAPES registrou que “A informação 

constante na avaliação da Capes é que o impacto da produção discente no total de 

publicações é de 56,91%. As dissertações e tese refletem as linhas do programa.” 

Por fim, o item 3.4 “Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores 

bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas 

titulados” a avaliação foi no sentido de que “No ano de 2010 o programa contou com 

40 ingressos e 41 defesas, diminuindo o número de alunos. Em 2011 o programa 

teve o ingresso de 54 discentes, ocorrendo 75 defesas Já no ano de 2012 

encontramos 65 entradas com 49 defesas, invertendo o fluxo de entrada e saída. O 

tempo médio de permanência no mestrado é de 26,7 meses e, no doutorado de 50,6 

meses. Muito embora o comprometimento do limite do prazo do doutorado (48 
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meses), a eficiência do programa não é fortemente abalada à luz de todo o contexto 

da avaliação.” 

 

 Apreciação produção intelectual 

A apreciação da produção intelectual conta com três itens, quais sejam: (i) 

publicações qualificadas do Programa por docente permanente; (ii) distribuição de 

publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa; (iii) 

produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. E a 

resposta da CAPES é: 

(i) A produção qualificada do programa foi de 5,4 itens por docente permanente/ano 

e de 340,3 pontos por docente permanente/ano. Estes indicadores permitem atribuir 

o conceito Muito Bom ao item, de acordo com os parâmetros explicitados pela área 

em seu relatório de avaliação; 

(ii) A distribuição da produção qualificada entre os docentes permanentes pode ser 

considerada Muito Boa, de acordo com os parâmetros explicitados pela área em seu 

relatório de avaliação, eis que 70% dos docentes permanentes publicou 350 pontos 

ou mais no triênio; 

(iii) A produção técnica do programa foi 26,6 itens por docente permanente/ano, o 

que permite a atribuição do conceito Muito Bom, de acordo com os parâmetros 

explicitados pela área em seu relatório de avaliação. 

 

 Apreciação inserção social 

São três itens para avaliação desse critério: (i) inserção e impacto regional e (ou) 

nacional do programa; (ii) integração e cooperação com outros programas e centros 

de pesquisa e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do 

programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação; e (iii) 

visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. A resposta da 

CAPES é: 



158 

 

(i) O programa apresentou 4 projetos de extensão ao longo do triênio, todos com 

impacto regional na área do conhecimento desenvolvida pelo programa, 

demonstrando diálogo importante e reiterado com a comunidade; 

(ii) Em 2010 o programa indica a existência de convênio nacionais vinculados a 9 

(nove) projetos conjuntos, como PROCAD, Casadinho, Minter. No âmbito 

internacional a IES informa a existência de 40 acordos de cooperação com 

universidades estrangeiras. Em 2011 o programa ampliou para 41 acordos 

internacionais. No ano de 2012 o programa realizou um Minter e um Dinter, ambos 

com a UniChapecó; 

(iii) O programa disponibiliza o acesso a teses e dissertações em um portal próprio e, 

há um site próprio do programa que serve de canal de comunicação com a 

sociedade. Consultando o site do Programa observa-se que todos os itens exigidos 

pelo Documento de área foram cumpridos e, a navegação do site é fácil. 

 

 Atribuição de nota 06 e 07 

O nível de desempenho do Programa é inegavelmente diferenciado em relação aos 

demais programas da área e o seu desempenho é absolutamente relevante a ponto 

de ostentar uma excelência compatível aos centros internacionais da área. 

Confirmam essa constatação: a) desempenho diferenciado, compatível com o 

melhor padrão internacional, no que diz respeito à produção científica, em especial, 

com publicações em periódicos classificados A ou B1 em todos os anos do triênio, 

produção que deve estar bem distribuída no corpo docente; Ao longo do triênio 

foram computadas 16 publicações em periódicos A1, 5 publicações em A2 e, 28 

publicações em periódico B1. O que se observa é que a produção de qualidade é 

concentrada em discentes ou egressos. Analisando somente o corpo docente, 

temos: 1 publicação em A1, 3 publicações em A2 e, 15 publicações em B1. 

Considerando o tamanho do corpo docente e discente, este quesito deixa a desejar. 

b) exercício de papel de liderança nacional na área, que será aferida com a posição 

consolidada nacionalmente com a formação de doutores, com participativa ativa de 

seu egressos em atividades de docência, e com a existência de projetos conjuntos 
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com instituições nacionais e/ou internacionais, com a participação ativa do corpo 

docente em entidades científicas nacionais, em conselhos editoriais de periódicos e 

em eventos importantes para a área; A proposta do programa traz informações 

sobre 19 egressos do programa de doutorado. Destes 16 lecionam, sendo 3 em 

escolas de aperfeiçoamento, 7 em universidade privadas da região sul e, 6 são de 

universidades públicas (UNB, UFF, UFSC, UFG, UEM, UFSM). As demais 

informações não foram encontradas na Proposta do Programa. c) manutenção de 

vínculos de colaboração consolidados com instituições estrangeiras de alto padrão 

de excelência, envolvendo a maior parte do corpo docente, sendo considerados, 

para esse fim, a participação em projetos de intercâmbio internacional que envolva o 

acolhimento de alunos, a manutenção de acordo de cooperação com instituições 

estrangeiras no quadro de convênios financiados por agências de fomento, a 

existência de doutorandos desenvolvendo, como bolsistas, doutorado-sanduíche em 

instituições no exterior, a promoção de evento científico internacional e a 

participação de parte do corpo docente de atividades de inserção internacional, 

como, presença em outras instituições, desenvolvendo pesquisas com equipes 

estrangeiras, participação em eventos internacionais importantes para a área, ser 

membro de diretoria de entidades acadêmicas internacionais ou de conselhos 

editoriais; Não existe o envolvimento de parte expressiva do corpo docente em 

atividades no exterior. Somente uma pequena parte participou de eventos 

internacionais. O que se encontra porém, é a presença de professores estrangeiros 

em atividades no programa, especialmente em palestra e participação em eventos. 

É encontrada na Proposta do Programa uma média de 20 palestras de docentes 

estrangeiros por ano. d) desenvolvimento de atividades a contribuir com a redução 

das assimetrias regionais, especialmente com a oferta de minter e dinter nas áreas 

prioritárias, participação em projetos de cooperação entre programas com níveis de 

consolidação diferentes, participação em projetos destinados a contribuir com o 

desenvolvimento da pós-graduação em regiões menos aquinhoadas A Proposta do 

Programa narra a existência de um Minter e um Dinter, ambos com a UNICHAPECÓ 

e também, a existência de 7 Procad´s, com 2 destes envolvendo programas do 

Nordeste Brasileiro. Também é narrada a existência de um Projeto financiado pela 

Capes com a SPU da Argentina. 
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA– UNB 

 

No programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília há 

uma área de concentração, “Direito, Estado e Constituição”, organizada em quatro 

linhas de pesquisa51: 

 Sociedade, conflito e movimentos sociais; 

 Constituição e Democracia;  

 Internacionalização, trabalho e sustentabilidade; 

 Transformação na ordem social e econômica e regulação. 

O programa foi reformulado e cada linha de pesquisa possui sublinhas de 

pesquisa. Assim52: 

 Sociedade, conflito e movimentos sociais: (i) Direito achado na rua, pluralismo 

jurídico e direitos humanos; (ii) acesso à justiça etnografia e bioética; (iii) criminologia 

e estudos sobre violência; 

 Constituição e Democracia: (i) Filosofia política, teoria constitucional e 

democracia; (ii) instituições jurídicas, separação de poderes e processo 

constitucional; (iii) história constitucional e historiografia.  

 Internacionalização, trabalho e sustentabilidade: (i) Internacionalização: 

aspectos públicos e privados; (ii) mundo do trabalho, constituição e transformações 

na ordem social; (iii) sustentabilidade, meio ambiente e direitos humanos; 

 Transformação na ordem social e econômica e regulação: (i) regulação e 

transformações na ordem econômica; (ii) regulação social e políticas públicas de 

educação, ciência, tecnologia e inovação; (iii) transformações no Direito Privado, 

empresa, mercado e concorrência. 

                                                           
51

 Disponível em: http://fd.unb.br/pt/linhas-de-pesquisa > Acesso em: 20.julho.2015 

52
 Disponível em: http://fd.unb.br/pt/linhas-de-pesquisa > Acesso em: 20.julho.2015 

http://fd.unb.br/pt/linhas-de-pesquisa
http://fd.unb.br/pt/linhas-de-pesquisa
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No site da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília consta a 

informação53 de que “a cada ano, os projetos de pesquisa são reavaliados conforme 

os seguintes critérios: 1) ampla produção acadêmica vinculada ao Projeto; 2) adesão 

substancial de Professores do Programa ao Projeto; 3) participação maciça de 

discentes nas pesquisas temáticas relativas ao projeto; 4) capacidade de promoção 

das pesquisas em âmbito nacional e, também, internacional; 5) atuação de grupos 

de pesquisa atuantes vinculados a cada um dos projetos. Quando os projetos 

alcançam patamares importantes em cada um desses quesitos, são alçados à 

categoria de "Sublinha de Pesquisa", ou seja, um grande projeto de pesquisa que 

cumpre, de forma substancial, os quesitos acima indicados. Isso permite uma 

dinâmica produtiva e consistente do Programa em torno de objetivos comuns de 

seus pesquisadores, fomentando uma atualização permanente de suas pesquisas e 

uma promoção efetiva de novas adesões - seja de professores, seja de estudantes - 

às sublinhas que são apresentadas.” 

De acordo com a ficha de avaliação da CAPES54 o mestrado teve origem 

1975 e expandiu-se com o doutorado em 2003. Atualmente há 66 alunos 

matriculados no curso de mestrado55 e 68 no curso de doutorado56. 

Na apreciação da proposta, a CAPES avaliou que “existem planos concretos 

de internacionalização, a exemplo de dois convênios internacionais em preparação, 

cooperação (citam-se projetos com UFRJ, UFF e UFPR), solidariedade (projeto de 

MINTER com Universidade Federal do ACRE) e produção.” 

                                                           
53

 Disponível em: http://www.fd.unb.br/pt/linhas-de-pesquisa > Acesso em: 20.julho.2015 

54
Disponível em< 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=53001010/026/2013_026_
53001010017P3_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga > Acesso 
em: 20.julho.2015. 

55
 Disponível em: < 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf > Acesso em 
20.julho.2015. 

56
 Disponível em: < 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf > Acesso em: 
20.julho.2015. 

http://www.fd.unb.br/pt/linhas-de-pesquisa
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=53001010/026/2013_026_53001010017P3_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=53001010/026/2013_026_53001010017P3_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/discente/listaDiscente.jsf
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O programa tem uma revista eletrônica chamada Revista de Direito da 

Universidade de Brasília57 com periodicidade semestral e sem indexação pelo 

sistema WebQualis. 

No que diz respeito ao item “atribuição nota 06 e 07” a CAPES entendeu que: 

(i) O programa produz obras relevantes, realiza importantes eventos acadêmicos e 

dialoga com pesquisadores de ponta no cenário mundial. Tem inegável impacto na 

formação de quadros para a administração pública federal e pesquisadores que 

passam a atuar no sistema nacional de pós-graduação. MUITO BOM; 

(ii) O Programa demonstra solidariedade, tem projeto corrente de DINTER com 

FESURV (Rio Verde, Goiás) e projeto novo de MINTER com Universidade do Acre. 

Possui diversos projetos financiados por órgãos oficiais. Dentre as ações 

internacionais, citam-se atividades com o Consórcio Latino-americano de Direitos 

Humanos, com apoio da CAPES, o Instituto Max Planck, o Instituto de Estudos 

Políticos de Paris, a Université Paris/Marne-La-Vallée, a Università degli Studi di 

Perugia – Itália, o Brazil Institute do King’s College de Londres, a University of 

Michigan, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Firenze, a Università 

degli Studi Roma Tre - Itália, Universidad de Buenos Aires, a Universidad Nacional 

del Paraguay, a Universidad Nacional del Uruguai, a Universidad Externado – 

Colômbia, a Universidad Nacional de la Plata – Argentina, a Università degli Studi di 

Macerata - Itália e a Universidad del Rosário. Apenas no ano de 2012, o Programa 

recebeu 12 professores estrangeiros. O Programa participa de redes de pesquisa, 

destacando a ACORN-REDECOM (Americas Communication Research Network / 

Red Americana de Investigación e Información y Comunicación e a NOHA (Network 

on Humanitarian Action). Dentre as parcerias e iniciativas nacionais com efeitos de 

nucleação, há registro de ações com Universidade de Santa Cruz, Universidade 

Federal da Paraíba, Unilassale (Canoas – RS), Ministério Público Militar da União e 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina, tudo se traduzindo em forte impacto. 

MUITO BOM; 

                                                           
57

 Disponível em: <http://revistadireito.unb.br/index.php/revistadireito/issue/current > Acesso em 
20.julho.2015 

http://revistadireito.unb.br/index.php/revistadireito/issue/current
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(iii) O programa possui site que dá visibilidade a todos os itens requeridos pela 

CAPES. O site (http://www.fd.unb.br) contém a nominata dos professores com links 

para os currículos lates, as disciplinas com programas e bibliografias, listas de 

defesas, notícias, processo seletivo e revista virtual. Estão disponíveis teses e 

dissertações para download. Além disso, o Programa mantém um Observatório da 

Constituição e da Democracia, que publica jornal homônimo. MUITO BOM. 

É preciso destacar que a CAPES, além reconhecer a excelência do corpo 

docente, da vasta produção científica e da equiparação a centros internacionais de 

Excelência, destacou que “os critérios de internacionalização e liderança 

parecem bem atendidos, na medida em que o Programa obteve elevado nível 

de articulação internacional para intercâmbio em pesquisa, com professores 

visitantes e atividades conjuntas frequentes com instituições de excelência, 

além de turma específica para alunos estrangeiros. A produção, conforme 

destacado, é uma das mais relevantes da área, seja em termos qualitativos, seja em 

dados quantitativos. Importante destacar ainda que o Programa acolhe docentes 

produtivos que são referência nacional em suas respectivas áreas de atuação e que 

as publicações têm forte impacto, sendo utilizadas como material bibliográfico por 

outros programas de pós-graduação e também nas atividades relacionadas à 

criação e aplicação do direito.” (grifo nosso) 

 

Universidade de Brasília 

 

Programa de pós-graduação stricto sensu em Direito 

Avaliação trienal – 2013 – Nota 06 CAPES58 

 

 Proposta do Programa 
                                                           
58

 Dados obtidos no site da CAPES Disponível em: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=53001010/026/2013_026_
53001010017P3_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga> Acesso 
em: 13.junho.2015 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=53001010/026/2013_026_53001010017P3_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=53001010/026/2013_026_53001010017P3_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
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 Apreciação da proposta 

 

Em relação ao item 1.1. “coerência, consistência, abrangência e atualização das 

áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta 

curricular” a apreciação da CAPES é “O programa está estruturado em uma área de 

concentração em Direito, Estado e Constituição, com cinco linhas de pesquisa: "LP1: 

Pluralismo Jurídico e Direito Achado na Rua; LP2: Constituição e Democracia: 

Teoria, História, Direitos Fundamentais e Jurisdição Constitucional; LP3: Sistemas 

de Justiça, Direitos Humanos e Educação Jurídica; LP4: Globalização, 

Transformações do Direito e Ordem Econômica; LP5: Direitos Metaindividuais, 

Processo e suas Origens Romanistas." Deve-se anotar que nada obstante as linhas 

não manterem clara organicidade entre si, mormente no tocante à quinta linha, de 

abordagem declaradamente dogmática e mais distante do enfoque 

constitucionalista, na produção científica verificada, inclusive em teses e 

dissertações, assoma a articulação em torno da área de concentração.” 

Em relação ao item 1.2 “Planejamento do programa com vistas a seu 

desenvolvimento futuro, contemplando os desafios internacionais da área na 

produção do conhecimento, seus propósitos na melhor formação de seus alunos, 

suas metas quanto à inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os 

parâmetros da área” a resposta da CAPES é “Existem planos concretos de 

internacionalização, a exemplo de dois convênios internacionais em preparação, 

cooperação (citam-se projetos com UFRJ, UFF e UFPR), solidariedade (projeto de 

MINTER com Universidade Federal do ACRE) e produção. Em relação aos 

egressos, o relato do Coleta registra a conhecida atuação do Programa na formação 

de quadros para a administração pública federal.” 

E ao item 1.3 “Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão” a 

apreciação da CAPES é “Existem acessos a diversas bases de dados, como Hein 

Online, JSTOR, Portal Capes, espaço físico adequado, incluindo auditório e salas 
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para reuniões de grupos de pesquisa, salas para docentes e biblioteca com acervo 

adequado. Há notícia de ampliação significativa do espaço físico, no mesmo edifício 

da Faculdade de Direito.” 

 

 Apreciação do corpo docente 

No item 2.1 o critério é definido da seguinte forma “perfil do corpo docente, 

consideradas titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e 

experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do Programa” e a 

apreciação da CAPES é “A formação é adequada em todos os casos e existe forte 

atuação de grande parte do corpo docente no intercâmbio acadêmico com outras 

IES. Preocupa o fato de o número de docentes duplicados ter crescido durante o 

triênio, assim como a existência de três professores considerados permanentes, mas 

com menos de 40 horas” 

Em relação ao item 2.2 “As disciplinas são ministradas por professores 

permanentes, com raras exceções. O mesmo acontece em relação às orientações, 

embora se tenha observado que professores permanentes que passaram à condição 

de colaboradores no triênio seguiram orientando e em alguns casos até ampliaram o 

seu número de orientandos em quantidade que deveria ser preferencialmente 

atribuída a permanente (4). Com respeito às atividades de pesquisa, o programa 

desenvolve-as por grupos institucionalizados, com adequada distribuição, exceção 

feita à LP5, cujo grupo de pesquisa vinculado tem poucos participantes, o que se 

reflete nos dados da produção desta linha (teses, dissertações e publicações).” 

No que toca ao item 2.3 “O programa aponta adequada distribuição das atividades 

de pesquisa e formação entre os docentes do programa, com cerca de 90% dos 

professores atuando em todas essas atividades. Embora cinco professores lecionem 

mais de uma disciplina, como se trata de um numeroso corpo docente (27 

permanentes em 2012, 31 no total), não há afetação na distribuição das atividades 

entre eles.” 

Por fim, o item 2.4 “Verificou-se que mais de 90% dos docentes permanentes 

ofereceu disciplinas na graduação, orientou iniciação científica ou orientou 
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monografia, em cada ano do triênio, de forma coerente com a proposta do 

programa, pelo que se atribuiu o conceito Muito Bom.” 

 

 Apreciação corpo discente, teses e dissertações 

Nos itens 3.1 “quantidade de teses e dissertações defendidas no período de 

avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo 

discente” e 3.2 “Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no 

período de avaliação em relação aos docentes do programa” a CAPES asseverou 

que “A Comissão utilizou dados quantitativos para mensurar o atendimento aos 

critérios contidos neste quesito. No que toca à relação de defesas por docente 

permanente (3.1), a Comissão apurou ser esta de 3, com 93% dos professores 

atuando em níveis considerados adequados pelo Documento de Área (de 2 a 8 

orientandos) (3.2). O padrão máximo do curso no triênio foi identificado em seis 

orientações em curso para um docente.” 

O item 3.3 que trata da “qualidade das Teses e Dissertações e da produção de 

discentes autores da pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de 

graduação na área) na produção científica do programa, aferida por publicações e 

outros indicadores pertinentes à área” a CAPES registrou que “A proporção da 

produção discente sobre o total equivale a mais de 30%, correspondendo ao 

conceito Muito Bom.” 

Por fim, o item 3.4 “Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores 

bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas 

titulados” a avaliação foi no sentido de que “A eficiência na formação de mestres e 

doutores foi avaliada a partir dos dados do fluxo médio do triênio, que somou 26 

meses para o Mestrado e 48 meses para o Doutorado. As dissertações e teses 

denotam maturidade das linhas de pesquisa, pois indicam vínculos efetivos com 

projetos de pesquisa mantidos pelo programa e com a produção intelectual 

docente.” 

 

 Apreciação produção intelectual 
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A apreciação da produção intelectual conta com três itens, quais sejam: (i) 

publicações qualificadas do Programa por docente permanente; (ii) distribuição de 

publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa; (iii) 

produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 

A apreciação da CAPES foi bastante positiva e com os seguintes esclarecimentos: 

(i) A produção qualificada do programa foi de 247,5 pontos por docente 

permanente/ano. Estes indicadores permitem atribuir o conceito MUITO BOM de 

acordo com os parâmetros explicitados pela área no seu relatório de avaliação; 

(ii) A distribuição da produção qualificada entre os docentes permanentes do 

programa pode ser considerada BOM, de acordo com os parâmetros explicitados 

pela área no seu relatório de avaliação, eis que 70% dos docentes permanentes do 

programa publicaram acima de 250 pontos no triênio; 

(iii) A produção técnica do programa foi de 4,9 itens por docente permanente/ano, o 

que permite atribuir um conceito BOM de acordo com os parâmetros explicitados 

pela área no seu relatório de avaliação. 

 

 Atribuição de notas 06 e 07 

Nesse quesito há três itens: (i) inserção e impacto regional e (ou) nacional do 

programa; (ii) integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa 

e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do programa, 

com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação; (iii) visibilidade ou 

transparência dada pelo programa à sua atuação. 

A resposta da CAPES é: 

(i) O programa produz obras relevantes, realiza importantes eventos acadêmicos e 

dialoga com pesquisadores de ponta no cenário mundial. Tem inegável impacto na 

formação de quadros para a administração pública federal e pesquisadores que 

passam a atuar no sistema nacional de pós-graduação. MUITO BOM; 
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(ii) O Programa demonstra solidariedade, tem projeto corrente de DINTER com 

FESURV (Rio Verde, Goiás) e projeto novo de MINTER com Universidade do Acre. 

Possui diversos projetos financiados por órgãos oficiais. Dentre as ações 

internacionais, citam-se atividades com o Consórcio Latino-americano de Direitos 

Humanos, com apoio da CAPES, o Instituto Max Planck, o Instituto de Estudos 

Políticos de Paris, a Université Paris/Marne-La-Vallée, a Università degli Studi di 

Perugia – Itália, o Brazil Institute do King’s College de Londres, a University of 

Michigan, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Firenze, a Università 

degli Studi Roma Tre - Itália, Universidad de Buenos Aires, a Universidad Nacional 

del Paraguay, a Universidad Nacional del Uruguai, a Universidad Externado – 

Colômbia, a Universidad Nacional de la Plata – Argentina, a Università degli Studi di 

Macerata - Itália e a Universidad del Rosário. Apenas no ano de 2012, o Programa 

recebeu 12 professores estrangeiros. O Programa participa de redes de pesquisa, 

destacando a ACORN-REDECOM (Americas Communication Research Network / 

Red Americana de Investigación e Información y Comunicación e a NOHA (Network 

on Humanitarian Action). Dentre as parcerias e iniciativas nacionais com efeitos de 

nucleação, há registro de ações com Universidade de Santa Cruz, Universidade 

Federal da Paraíba, Unilassale (Canoas – RS), Ministério Público Militar da União e 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina, tudo se traduzindo em forte impacto. 

MUITO BOM; 

(iii) O programa possui site que dá visibilidade a todos os itens requeridos pela 

CAPES. O site (http://www.fd.unb.br) contém a nominata dos professores com links 

para os currículos lates, as disciplinas com programas e bibliografias, listas de 

defesas, notícias, processo seletivo e revista virtual. Estão disponíveis teses e 

dissertações para download. Além disso, o Programa mantém um Observatório da 

Constituição e da Democracia, que publica jornal homônimo. MUITO BOM. 

 

 Observações contidas na ficha de avaliação 

Além do firme reconhecimento do corpo docente, da vasta produção científica e da 

equiparação a centros internacionais de Excelência foi destacado na ficha de 

avaliação “Os critérios de internacionalização e liderança parecem bem atendidos, 
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na medida em que o Programa obteve elevado nível de articulação internacional 

para intercâmbio em pesquisa, com professores visitantes e atividades conjuntas 

frequentes com instituições de excelência, além de turma específica para alunos 

estrangeiros. A produção, conforme destacado, é uma das mais relevantes da área, 

seja em termos qualitativos, seja em dados quantitativos. Importante destacar ainda 

que o Programa acolhe docentes produtivos que são referência nacional em suas 

respectivas áreas de atuação e que as publicações têm forte impacto, sendo 

utilizadas como material bibliográfico por outros programas de pós-graduação e 

também nas atividades relacionadas à criação e aplicação do direito.” 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS 

 

A área de concentração do programa de pós-graduação da UNISINOS é em 

Direito Público com duas linhas de pesquisa: (i) Hermenêutica, Constituição e 

concretização de direitos; e (ii) Sociedade, novos direitos e transnacionalização. 

A primeira linha de pesquisa59 discute o Estado e a necessária resposta às 

demandas sociais, a partir da concretização dos direitos sociais fundamentais. 

Assim, os estudos desenvolvidos nesta linha de pesquisa objetivam aprofundar as 

críticas que vêm sendo elaboradas aos modelos hermenêuticos tradicionais, a partir 

dos aportes da Semiótica, da Hermenêutica Filosófica e da(s) Teoria(s) da 

Argumentação Jurídica. Disso decorre a necessidade da investigação da efetividade 

do Direito e da aplicabilidade das normas pelos Tribunais, a partir de uma revisão 

dos conceitos hoje predominantes na doutrina, na jurisprudência, na Teoria do 

Estado e na Teoria do Direito, tornando primordial o estudo da Constituição e da 

Jurisdição e seus vínculos com as diversas áreas do Direito Material e Processual. A 

Linha de Pesquisa suporta o debate crítico reflexivo desde a perspectiva da 

centralidade da Constituição e do Constitucionalismo em ambiente de crescente 

complexidade e fragmentação. 

A segunda linha de pesquisa60 investiga as mudanças ocorridas no Direito, 

incrementadas pelas transformações nas estruturas institucionais contemporâneas, 

do surgimento de novos direitos (terceira e quarta dimensões) e do influxo do 

fenômeno da globalização. Tais alterações impõem aos juristas a necessidade de 

reflexões relativas às formas de institucionalização das sociedades contemporâneas. 

A linha de pesquisa trata, também, dos direitos exsurgentes, como a bioética, o 

biodireito, a proteção da propriedade intelectual, os direitos difusos e coletivos, os 

direitos humanos fundamentais e os direitos e deveres gerados pelas novas 

tecnologias, sob uma perspectiva transdisciplinar ligada à noção de complexidade, 

                                                           
59

 Disponível em: < http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/direito/presencial/sao-
leopoldo/linhas-de-pesquisa > Acesso em: 20.junho.2015 
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 Disponível em: < http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/direito/presencial/sao-

leopoldo/linhas-de-pesquisa > Acesso em: 20.junho.2015 

http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/direito/presencial/sao-leopoldo/linhas-de-pesquisa
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http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/direito/presencial/sao-leopoldo/linhas-de-pesquisa


171 

 

privilegiando a discussão da Sociedade, a partir de aportes teóricos 

contemporâneos. 

Conforme informações da CAPES61 o mestrado teve origem 1997 e expandiu-

se com o doutorado em 1999. 

Atualmente há 70 alunos matriculados no curso de mestrado62 e 71 no curso 

de doutorado63. 

A Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e teoria de Direito64 tem 

avaliação B2 no sistema Qualis da CAPES que qualifica e classifica periódicos. Sua 

publicação é quadrimestral e almeja divulgar artigos e resenhas na área de Direito, 

mas com ênfase na transdisciplinaridade.  

De acordo com a ficha de avaliação da CAPES do último triênio o programa 

de pós recebeu no critério “atribuição de nota 06 e 07” a seguinte nota: “O 

Programa, que obteve nota 6 na última avaliação trienal, possui desempenho 

altamente diferenciado no que diz respeito à produção científica, contando, em todos 

os anos do triênio, com excelente quantidade de publicações em periódicos A e B1, 

bem distribuída entre os membros do corpo docente. A média de publicações 

qualificadas por docente permanente é significativamente elevada. Em 2010, houve 

3 publicações em periódicos A1 e 11 publicações em periódicos A2. Em 2011, houve 

3 publicações em periódicos A1 e 12 publicações em periódicos A2. Em 2012, houve 

15 periódicos A1 e 19 publicações em periódicos A2.” 

                                                           
61

Disponível em< 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=42007011/026/2013_026_
42007011005P9_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga > Acesso 
em: 20.junho.2015. 
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 Disponível em: < 
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20.junho.2015. 
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 Disponível em: < 
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A UNISINOS mantém a cátedra para estudo e pesquisa dos direitos humanos 

atrelados à violência, governo e governança com parceria da UNESCO e 

participação da Universidad Externado de Colômbia, da Universidad Carlos III de 

Madrid, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e da Università di 

Camerino da Itália. Mantém, também em parceria com a UNESCO, a cátedra 

Trabalho e Sociedade Solidária.  

Além disso, mantém a cátedra Sérgio Vieira de Mello e rede de pesquisa 

decorrente de acordo com a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa, a 

Universidad Sevilha, a Université de Paris Ouest Nanterre La Defense, a 

Universidade de Berkeley, com intercâmbio de docentes e discentes. 

De acordo com o site da UNISINOS tem 116 grupos de pesquisa65. 

Há convênios com universidades estrangeiras na América Latina, nos EUA, 

na Europa e na Ásia. 

Os docentes, em sua maioria, publicaram em revistas internacionais bem 

como participaram de eventos dessa natureza proferindo palestras e conferências. 

A UNISINOS se vale do PROCAD para diminuir a assimetria regional tendo 

destaque PROCAD com a PUC/MG, o PROCAD/Novas Fronteiras com a UFPA e a 

INICAP, o PROCAD/Casadinho com a UFF, o PROCAD/Casadinho com a URI 

(Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões). 

 

 

UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

 

Programa de pós-graduação em Direito 

Avaliação trienal – 2013 – Nota 06 CAPES66 
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 Proposta do Programa 

 

 

 Apreciação da proposta 

 

Em relação ao item 1.1. “coerência, consistência, abrangência e atualização das 

áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta 

curricular” a apreciação da CAPES é “O Programa possui uma única área de 

concentração, denominada "Direito Público", e duas linhas de pesquisa, 

denominadas "Hermenêutica, Constituição e Concretização de Direitos" e 

"Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização". Em 2012, cada uma das linhas 

de pesquisa possuía 16 projetos de pesquisa em andamento. A área de 

concentração e as linhas de pesquisa demonstram, de modo plenamente adequado, 

coerência, consistência, abrangência e atualização. As linhas de pesquisa estão 

harmonicamente compostas, mantendo, além disso, adequada ligação com a área 

de concentração. Os projetos de pesquisa e as disciplinas da matriz curricular 

articulam-se adequadamente com as linhas de pesquisa e a área de concentração. 

As disciplinas da matriz curricular possuem ementas plenamente coerentes com os 

títulos, apresentando, além disso, programas e bibliografias relevantes e atuais.” 

Em relação ao item 1.2 “Planejamento do programa com vistas a seu 

desenvolvimento futuro, contemplando os desafios internacionais da área na 

produção do conhecimento, seus propósitos na melhor formação de seus alunos, 

suas metas quanto à inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os 

parâmetros da área” a CAPES entende que “As atividades do Programa são 

cuidadosamente planejadas. Das metas estabelecidas para o triênio recentemente 

concluído, há indicações precisas de que foram atingidas, entre outras, as de 
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ampliar o número de professores contemplados com financiamento para seus 

projetos de pesquisa, aprofundar o contato entre o Programa e a graduação em 

Direito, quantificar a produção de docentes e discentes, reorganizar os projetos de 

pesquisa, consolidar e ampliar o intercâmbio com instituições estrangeiras, 

consolidar a oferta de estágio pós-doutoral, concluir MINTER com a UDC (Foz do 

Iguaçu/PR), iniciar MINTER com a FACID (Teresina/PI), lançar edital para seleção 

de pós-graduandos do DINTER com a FURB (Blumenau/SC), dar continuidade a 

PROCAD's em andamento e iniciar PROCAD's aprovados. O Programa também 

cuidou de estabelecer metas para o triênio atualmente em curso, cuja tendência, em 

sua maioria, é a de aprofundar conquistas anteriores. Assim, no campo da 

internacionalização, por exemplo, além de manter e aprimorar o relacionamento com 

instituições de excelência, o Programa planeja ampliar a atração de estudantes 

estrangeiros, incentivar a realização de publicações internacionais e apoiar a 

realização de viagens de intercâmbio acadêmico internacional de docentes e 

discentes. Merece destaque ainda o fato de que o Programa tem envidado esforços 

para acompanhar os seus egressos, tendo obtido êxito na tarefa de identificar os 

que já iniciaram carreiras docentes, tanto na própria UNISINOS, quanto em outras 

universidades.” 

No item 1.3 “Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão” ficou 

consignado que “O Programa mantém infraestrutura compatível com as 

necessidades de desenvolvimento da proposta, possuindo salas de aula, salas para 

docentes, salas para discentes, espaços para atividades administrativas, auditórios, 

computadores com acesso a bases "on-line" de dados e biblioteca com amplo 

acervo de livros nacionais e estrangeiros, clássicos e contemporâneos, além de 

assinaturas de importantes periódicos. A biblioteca oferece acesso ao Portal de 

Periódicos da CAPES. Desde 2010, toda a área do Programa de Pós-Graduação 

conta com acesso à internet por meio de rede sem fio. O Programa tem especial 

cuidado com o oferecimento de condições de atendimento, acessibilidade e 

permanência de pessoas portadoras de deficiência.” 

 

 Apreciação do corpo docente 
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No item 2.1 o critério é definido da seguinte forma “perfil do corpo docente, 

consideradas titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e 

experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do Programa” e a 

apreciação da CAPES é “O Programa concluiu o triênio com 18 docentes 

permanentes, todos com formação na área do Direito e todos com regime de tempo 

integral (40 horas). Destes, quatro também integram o corpo docente permanente de 

outro programa de pós-graduação e um também integra o corpo docente 

permanente de dois outros programas de pós-graduação. À exceção de um docente, 

cujo doutoramento foi obtido em 2010, todos obtiveram o grau doutoral há mais de 

quatro anos, o que revela a excepcional maturidade do corpo docente. Todos os 

docentes permanentes, sem exceção, participaram de atividades em outros 

programas de pós-graduação. É muito baixa a endogenia na formação do corpo 

docente permanente, pois a maioria dos integrantes obteve o grau doutoral em 

outras instituições de ensino e, dos cinco que se titularam no Programa, um já 

concluiu estágio pós-doutoral em universidade estrangeira e outro obteve bolsa para 

fazê-lo em 2013. A composição do corpo docente, portanto, é plenamente adequada 

ao desenvolvimento da proposta.” 

Em relação ao item 2.2 “Adequação e dedicação dos docentes permanentes em 

relação às atividades de pesquisa e de formação do programa” a CAPES fez a 

seguinte avaliação “Ao longo de todo o triênio, coube aos docentes permanentes 

ofertar praticamente a totalidade das disciplinas do Programa. Todos os 18 docentes 

permanentes que concluíram o triênio, sem exceção, ofereceram disciplina, atuaram 

na orientação e estão vinculados a projetos de pesquisa em andamento.” 

No que toca ao item 2.3 “distribuição das atividades de pesquisa e de formação 

entre os docentes do programa” a CAPES avaliou que “Não há desequilíbrio na 

distribuição das disciplinas ministradas no triênio entre os docentes do Programa. 

Todos os docentes permanentes ofertaram disciplinas e nenhum deles ofertou em 

excesso.” 

Por fim, o item 2.4 “contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de 

pesquisa na graduação, com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na 

formação de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de 
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profissionais mais capacitados no plano da graduação” a CAPES afirmou que “Em 

cada um dos anos do triênio, todos os docentes permanentes ofertaram disciplina na 

graduação, orientaram iniciação científica ou monografia. Evidencia-se, portanto, a 

contribuição do Programa com a qualidade do curso de graduação oferecido pela 

instituição.” 

 

 Apreciação corpo discente, teses e dissertações 

No item 3.1 “quantidade de teses e dissertações defendidas no período de 

avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo 

discente” a CAPES asseverou que “Ao longo de todo o triênio, o Programa manteve 

a média de 6,5 orientações por docente permanente, respeitando, portanto, o 

intervalo recomendado pela Área.” 

No item 3.2 “Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no 

período de avaliação em relação aos docentes do programa” a CAPES entendeu 

que “A proporção dos docentes que exerceram atividades de orientação de 2 a 8 

discentes ficou entre 61 e 80%. As orientações advindas do doutorado e dos 

mestrados interinstitucionais justificam o atual número de docentes com mais de 8 

orientações. Não há excesso de concentração de orientação em quaisquer dos 

docentes.” 

O item 3.3 que trata da “qualidade das Teses e Dissertações e da produção de 

discentes autores da pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de 

graduação na área) na produção científica do programa, aferida por publicações e 

outros indicadores pertinentes à área” a CAPES registrou que “Ao longo de todo o 

triênio, a produção intelectual discente representou mais de 33% da produção 

intelectual total do programa.” 

Por fim, o item 3.4 “Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores 

bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas 

titulados” a avaliação foi no sentido de que “O Programa manteve o tempo médio 

para a titulação inferior aos 30 meses para o mestrado e aos 48 meses para o 

doutorado.” 
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 Apreciação produção intelectual 

A apreciação da produção intelectual conta com três itens, quais sejam: (i) 

publicações qualificadas do Programa por docente permanente; (ii) distribuição de 

publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa; (iii) 

produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. E a 

resposta da CAPES é: 

(i) A produção qualificada do programa foi de 7,2 itens por docente permanente/ano 

e de 546,6 pontos por docente permanente/ano. Estes indicadores permitem atribuir 

o conceito Muito Bom de acordo com os parâmetros explicitados pela área no seu 

relatório de avaliação; 

(ii) A distribuição da produção qualificada entre os docentes permanentes do 

programa pode ser considerada Muito Bom, de acordo com os parâmetros 

explicitados pela área no seu relatório de avaliação, eis que 70% dos docentes 

permanentes do programa publicaram acima de 350 pontos no triênio; 

(iii) A produção técnica do programa foi de 27,6 itens por docente permanente/ano, o 

que permite atribuir um conceito de acordo com os parâmetros explicitados pela 

área no seu relatório de avaliação. 

 

 Apreciação inserção social 

São três itens para avaliação desse critério: (i) inserção e impacto regional e (ou) 

nacional do programa; (ii) integração e cooperação com outros programas e centros 

de pesquisa e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do 

programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação; e (iii) 

visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. A resposta da 

CAPES é: 

(i) O Programa tem contribuído significativamente com a formação de recursos 

humanos qualificados para a Administração Pública e para a sociedade civil. O 

acompanhamento de egressos demonstra, por exemplo, que mestres e doutores 
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formados pelo Programa estão atuando na advocacia pública, no ministério público, 

na magistratura e na advocacia. Especificamente em relação ao magistério, merece 

destaque o fato de que há 168 mestres e 36 doutores formados pelo Programa 

atuando em instituições de ensino superior de todo o país, bem como 18 doutores 

atuando em programas de pós-graduação. O Programa tem produzido obras 

relevantes, de circulação nacional e internacional; 

(ii) O Programa mantém intensa cooperação com outros programas de pós-

graduação e outras instituições de pesquisa. Entre os projetos de cooperação com 

outros programas, financiados por organismos oficiais, estão o PROCAD com a 

PUC/MG, o PROCAD/Novas Fronteiras com a UFPA e a INICAP, o 

PROCAD/Casadinho com a UFF e o PROCAD/Casadinho com a URI. O Programa 

desenvolveu os seguintes projetos em parceria com o Ministério da Justiça: "Banco 

de Perfis Genéticos para Fins de Persecução Criminal", "Gestão da Execução de 

Contratos Administrativos pelo Poder Público" e "Estudo sobre o impacto no Sistema 

Processual dos Tratados Internacionais". O Programa desenvolveu o projeto 

“Juizados Especiais, Turmas Recursais e Turmas de Uniformização da Justiça 

Federal: os 10 Anos dos Juizados Especiais Federais e os Principais Problemas no 

Processo de Revisão das Decisões Judiciais nos Juizados Especiais Federais”, em 

parceria com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a ESMAFE (Escola 

Superior da Magistratura Federal no Rio Grande do Sul), com financiamento da 

CAPES e do Conselho Nacional de Justiça. O Programa realizou eventos em 

conjunto com outras instituições, de que são exemplos o " Congresso Internacional 

sobre Bancos de Perfis Genéticos para Fins de Persecução Criminal", em parceria 

com a UFBA, o "I Encontro Democracia e Direitos no Novo Constitucionalismo 

Latino-Americano", em parceria com a UFPE. Professores do Programa atuaram 

como co-orientadores de teses. Ao longo do triênio, o Programa desenvolveu 

MINTER com a UDC (Foz do Iguaçu/PR), MINTER com a FACID (Teresina/PI) e 

DINTER com a FURB (Blumenau/SC); 

(iii) O programa possui página atualizada na WEB, contendo apresentação do 

Programa, com indicação de área de concentração, linhas de pesquisa e projetos de 

pesquisa; informações sobre o corpo docente, com "links" para os respectivos 

currículos Lattes; matriz curricular, com indicação de programa e bibliografia de 
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disciplinas oferecidas; notícias sobre atividades das quais participaram docentes do 

programa e sobre atividades previstas e em andamento no Programa; informações 

sobre os processos seletivos dos cursos de pós-graduação do Programa. Merece 

destaque a disponibilização do conteúdo integral de teses e dissertações defendidas 

no Programa a partir de 2006. 

 

 Atribuição de nota 06 e 07 

O Programa, que obteve nota 6 na última avaliação trienal, possui desempenho 

altamente diferenciado no que diz respeito à produção científica, contando, em todos 

os anos do triênio, com excelente quantidade de publicações em periódicos A e B1, 

bem distribuída entre os membros do corpo docente. A média de publicações 

qualificadas por docente permanente é significativamente elevada. Em 2010, houve 

3 publicações em periódicos A1 e 11 publicações em periódicos A2. Em 2011, houve 

3 publicações em periódicos A1 e 12 publicações em periódicos A2. Em 2012, houve 

15 periódicos A1 e 19 publicações em periódicos A2. O Programa exerce papel de 

liderança na Área, revelado pela importância da atuação de seus egressos, pela 

existência de importantes projetos conjuntos com outras instituições e pela 

participação ativa de seus docentes em entidades científicas, em conselhos 

editoriais de periódicos e em eventos importantes para a Área. Em relação aos 

egressos, por exemplo, é relevante mencionar que mestres e doutores formados 

pelo Programa estão atuando na advocacia pública, no ministério público, na 

magistratura e na advocacia. Especificamente em relação ao magistério, merece 

destaque o fato de que há 168 mestres e 36 doutores formados pelo Programa 

atuando em instituições de ensino de todo o país, bem como 18 doutores atuando 

em programas de pós-graduação. 

O Programa mantém vínculos de colaboração com instituições estrangeiras de alto 

padrão de excelência, envolvendo a maior parte do corpo docente, de que são 

exemplos a Cátedra UNESCO/UNISINOS de Direitos Humanos e Violência, Governo 

e Governança, com a participação da Universidad Externado de Colômbia, da 

Universidad Carlos III de Madrid, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro e da Università di Camerino da Itália; a Cátedra UNESCO/UNISINOS 
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Trabalho e Sociedade Solidária; a Cátedra Sérgio Vieira de Mello; as redes de 

pesquisa decorrentes de acordo com a Universidade de Coimbra, a Universidade de 

Lisboa, a Universidad Sevilha, a Université de Paris Ouest Nanterre La Defense, a 

Universidade de Berkeley, com intercâmbio de docentes e discentes; a participação 

no projeto “Cooperación Universitaria Francia-America Latina-Caribe”, organizado 

pelo Ministério de Educação Nacional de Ensino Superior e de Investigação da 

França, em colaboração com a Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, a 

Universidad Externado de Bogotá, a Universidad Externado de Colombia e a 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; a realização do "Encuentro 

Académico en el Area Jurídica en las Universidades de la Región Centro Occidente", 

em parceria com a Universidad de Colima, a Universidad de Guadalajara, a 

Universidad de Guanajuato e a Universidad Autónoma de Nayarit; a assinatura de 

convênios com a Sungkyunkwan University, da Coréia do Sul, e com as 

universidades de Firenze e de Zaragoza. 

Merece menção a existência de convênios em execução com as seguintes 

instituições: Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, 

Universidad Tres de Febrero, Universidad del Salvador e Universidad Católica de 

Córdoba, da Argentina; Università Roma Tre, Università di Lecce – Salento, 

Università di Firenze e Universitá di Salerno, da Itália; Université des Sciences 

Sociales de Toulouse e Institut des Hautes Etudes de L'Amerique Latine - Universite 

Paris III, da França; Universidad Católica do Uruguai; Universidade de Talca, 

Universidad de Valparaiso e Universidad Central del Chile, do Chile; Universidad del 

Valle de México; Universidad de Deusto, Universidad de la Coruña e Universidad de 

Valladolid, da Espanha. 

Ao longo do triênio, quase todos os docentes permanentes publicaram artigos, livros 

ou capítulos de livro no exterior, e ministraram aulas, palestras, conferências ou 

cursos em universidades estrangeiras. Em 2010, foram publicados 

aproximadamente 20 trabalhos no exterior; em 2011, 10; em 2012, 20. 

Em 2010, foram ministrados aproximadamente 20 aulas, palestras, conferências ou 

cursos em universidades estrangeiras; em 2011, 15; em 2012, 35. Ao longo de todo 

o triênio, docentes permanentes ministraram aulas, palestras, conferências ou 
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cursos em universidades localizadas nos seguintes países: Argentina, Colômbia, 

Equador, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru, México, Espanha, Portugal, França, Itália, 

Estados Unidos da América, Inglaterra, Alemanha, Rússia e Coreia do Sul. O 

Programa desenvolve intensamente atividades aptas a contribuir com a redução das 

assimetrias regionais e com o desenvolvimento do Sistema Nacional de Pós-

Graduação, de que são exemplos significativos o PROCAD com a PUC/MG, o 

PROCAD/Novas Fronteiras com a UFPA e a INICAP, o PROCAD/Casadinho com a 

UFF, o PROCAD/Casadinho com a URI, o MINTER com a UDC (Foz do Iguaçu/PR), 

o MINTER com a FACID (Teresina/PI) e o DINTER com a FURB (Blumenau/SC). 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 

 

O programa de pós-graduação em Direito da USP, São Francisco, recebe 

conceito 6 da CAPES e conta com 10 áreas de concentração: 

 Direito Civil; 

 Direito Comercial; 

 Direito Econômico, Financeiro e Tributário; 

 Direito do Estado; 

 Direito Internacional; 

 Direito Penal; 

 Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia; 

 Direito Processual; 

 Direito do Trabalho e Seguridade Social; 

 Filosofia e Teoria Geral do Direito; 

 Direitos Humanos. 

 

Pelo site e pela ficha de avaliação não foi possível acessar as linhas de 

pesquisa, mas a CAPES avalia como muito bom e ressalta que “os projetos de 

pesquisa em andamento se coadunam bem com todas as linhas. Nota-se que certas 

linhas carecem da mesma dinâmica que outros, que pode decorrer da evolução do 

pensamento dos professores e a substituição de docentes ao longo do tempo, sem 

adaptar a estrutura curricular, mas o que não afeta a coerência do conjunto.” 

No que diz respeito ao quesito “atribuição de notas 06 e 07” a CAPES afirma 

que o “programa tem um volume importante de nucleação e cooperação 

internacional de excelente qualidade, que se destaca na área. No Brasil, mantém 

Minter e Dinter, com instituições selecionadas em edital público. A grande maioria 

dos programas do país tem docentes titulados pelo Programa da USP. A produção 

bibliográfica de referência nacional utilizada no país depende em grande parte da 

produção deste programa. A nucleação é evidente. Há um número importante de 

alunos em cotutela com o exterior, envolvendo programas renomados da França, 
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Espanha, Barcelona, Itália, Alemanha. Existem cerca de 100 alunos no exterior, um 

número expressivo, além de 38 estrangeiros na FADUSP, de diferentes países, 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Há um número importante de convênios em 

andamento, com 34 países diferentes, financiados por instituições brasileiras e 

estrangeiras, com mobilidade docente e discente. De certa forma, o apoio da 

FAPESP, CAPES e CNPq são essenciais para o andamento. É notório que dentre 

os brasileiros citados na área de Direito fora do Brasil, a grande maioria vem deste 

programa, o que mostra sua influência internacional. A inserção internacional do 

Programa é muito bom, enquadrando-se nos padrões exigidos para a nota 7. Os 

docentes do Programa ministraram aulas e conferências em diversos países”. 

 

Universidade de São Paulo 

 

Programa de pós-graduação em Direito 

Avaliação trienal – 2013 – Nota 06 CAPES67 

 

 Proposta do Programa 

 

 

 Apreciação da proposta 

 

Em relação ao item 1.1 “coerência, consistência, abrangência e atualização das 

áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta 

curricular” a apreciação da CAPES é que “o programa de Pós-Graduação em Direito 

da USP tem diferentes peculiaridades que o diferenciam na área de Direito. Em 

                                                           
67

 Dados obtidos no site da CAPES Disponível em: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=33002010/026/2013_026_
33002010119P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga> Acesso 
em: 13.junho.2015 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=33002010/026/2013_026_33002010119P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=33002010/026/2013_026_33002010119P7_Ficha.pdf&aplicacao=avaliacaotrienal&idEtapa=2&ano=2013&tipo=divulga
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função do seu volume de professores e alunos, cerca de 200 docentes e quase mil 

alunos de Mestrado e Doutorado, tem a dimensão de quase 20 programas de pós-

graduação em uma única estrutura. Trata-se de um programa com 184 anos de 

existência e uma dinâmica interna bastante ativa. Esta dimensão, acompanhada de 

uma inteligente sinergia entre as áreas de concentração e linhas de pesquisa, 

permite a oferta de diferentes temas de pesquisa. Assim, desde as primeiras 

avaliações, há mais de trinta anos, o programa mantém as mesmas áreas de 

concentração, a saber: Internacional, Penal, Processual, Sistemas Jurídicos 

Contemporâneos e Direito Romano, Direitos Humanos, Filosofia e Teoria Geral do 

Direito. Os projetos de pesquisa em andamento se coadunam bem com todas as 

linhas. Nota-se que certas linhas carecem da mesma dinâmica que outros, que pode 

decorrer da evolução do pensamento dos professores e a substituição de docentes 

ao longo do tempo, sem adaptar a estrutura curricular, mas o que não afeta a 

coerência do conjunto. Merece o indicativo MUITO BOM.” 

Em relação ao item 1.2 “Planejamento do programa com vistas a seu 

desenvolvimento futuro, contemplando os desafios internacionais da área na 

produção do conhecimento, seus propósitos na melhor formação de seus alunos, 

suas metas quanto à inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os 

parâmetros da área” a CAPES entende que “o Programa participa do Programa de 

Excelência Acadêmica, da Capes, tem um plano estratégico para o próximo triênio, 

realizado a partir de avaliações externas independentes e participação do corpo 

Apreciação 4/16/14 4:37 PM Página 1 de 13 Teste de Aplicativo. Sem valor legal. 

Ficha de Avaliação do Programa Ficha de Avaliação docente e discente. MUITO 

BOM.” 

No item 1.3 “Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão” ficou 

consignado que “a Faculdade de Direito da USP tem diversas bibliotecas setoriais, 

além da biblioteca central, uma das melhores do país. O Programa relata a 

aquisição de um volume de atualização do acervo e aquisição de acervos 

eletrônicos. Os docentes têm salas individuais, salas de reuniões por departamento. 

A construção recente de mais prédios e a reforma das salas no prédio principal 

levam a uma melhoria importante da infraestrutura nos últimos anos. Houve também 

a melhoria da infraestrutura de acesso a redes, a assinatura de diferentes bases de 
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dados, o que colabora para uma das melhores infraestruturas do país. Merece o 

indicativo MUITO BOM.” 

 

 Apreciação do corpo docente 

No item 2.1 “perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem 

de formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à 

Proposta do Programa” a CAPES entende que “O programa tem cerca de 206 

docentes. Chama a atenção o aumento do total de docentes nos últimos anos. O 

programa começa o triênio com aproximadamente 150 professores permanentes e 

termina com quase 180, o que mostra uma expansão de 30 docentes permanentes. 

É esta expansão, aliado ao aumento da formação discente e a produção do 

programa que leva a sua maior excelência no triênio. Ao mesmo tempo, houve uma 

redução da dependência dos professores colaboradores, que deixaram de 

representar 30% da participação no programa, para menos cerca de 12% neste 

triênio, dentro da concepção de excelência da área. Há 23 docentes permanentes 

duplicados, com um número menor do que 20%, exigido pela área para o melhor 

indicativo. Quanto aos critérios objetivos, mais de 70% com formação adequada, 

mais de 70% com mais de dois anos de doutoramento e mais de 50% desenvolve 

atividades com outros programas, o que leva ao indicativo MUITO BOM.” 

 

Em relação ao item 2.2 “adequação e dedicação dos docentes permanentes em 

relação às atividades de pesquisa e de formação do programa”e a apreciação da 

CAPES é no sentido de que “O Programa tem 206 docentes, sendo 180 

permanentes, 26 colaboradores. Há diversidade na sua formação, com boa 

distribuição entre o tempo de titulação. Praticamente todos participam de grupos de 

pesquisa. Alguns docentes são indicados em um número excessivo de grupos (10, 

15), o que pode prejudicar sua atuação. A dedicação dos docentes permamentes é 

MUITO BOA, o que reflete na produção do programa.” 

No que toca ao item 2.3 “distribuição das atividades de pesquisa e de formação 

entre os docentes do programa” a CAPES avaliou que “Não há concentração de 
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disciplinas em nenhum docente permanente, o que conduz ao indicativo MUITO 

BOM.” 

Por fim, o item 2.4 “contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de 

pesquisa na graduação, com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na 

formação de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de 

profissionais mais capacitados no plano da graduação” a CAPES afirmou que “Muito 

embora o programa não tenha acrescentado a informação no Coleta, sabe-se que 

todos os docentes devem lecionar na graduação, o que é um requisito para a 

permanência no Programa. Inclusive os coordenadores e chefes de departamento 

lecionam na graduação. Todos também orientam trabalhos e participam de 

diferentes atividades como monitoria. Muitos têm iniciação científica e alguns 

inclusive bolsas juniores, voltadas para o segundo grau. Neste sentido, o programa 

merece o conceito MUITO BOM.” 

 

 Apreciação corpo discente, teses e dissertações 

No item 3.1 “quantidade de teses e dissertações defendidas no período de 

avaliação, em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo 

discente” a CAPES asseverou que “O Número médio de orientações por docente 

permanente é de 5,66, o que merece o indicativo MUITO BOM.” 

No item 3.2 “Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no 

período de avaliação em relação aos docentes do programa” a CAPES entendeu 

que “69% dos docentes têm entre 1 e 8 orientandos, o que merece o indicativo 

MUITO BOM, em função do relativo número de docentes sem orientações no 

período, o que de certa forma se justifica pelo aumento recente com a contratação 

de um número elevado de professores e pela adoção recente do requisito.” 

O item 3.3 que trata da “qualidade das Teses e Dissertações e da produção de 

discentes autores da pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de 

graduação na área) na produção científica do programa, aferida por publicações e 

outros indicadores pertinentes à área” a CAPES registrou que “As dissertações têm 

total aderência com as linhas de pesquisa do programa. De certa forma, as seis 
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linhas de pesquisa do programa, com os múltiplos projetos de pesquisa em 

andamento, permitem uma forte aderência no critério, o que leva ao indicativo Muito 

Bom.” 

Por fim, o item 3.4 que revela a “eficiência do Programa na formação de mestres e 

doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de 

bolsistas titulados” a CAPES asseverou que “o tempo médio de titulação do curso, 

considerando a média entre Mestrado e Doutorado inferior ao tempo para o conceito 

MUITO BOM.” 

 

 Apreciação produção intelectual 

A apreciação da produção intelectual conta com três itens, quais sejam: (i) 

publicações qualificadas do Programa por docente permanente; (ii) distribuição de 

publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa; (iii) 

produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. E a 

resposta da CAPES é: 

(i) A produção qualificada do programa foi de 2,1 itens por docente permanente/ano 

e de 190,7 pontos por docente permanente/ano, o que permite atribuir o conceito 

Bom a este item, de acordo com os parâmetros explicitados pela área em seu 

relatório de avaliação. Nota-se, contudo, que vários trabalhos conhecidos de 

professores do programa não constam nos cadernos de indicadores, o que leva a 

crer que parte da produção docente e discente não foi informada. De qualquer 

modo, tal dado não deve ser considerado negativamente, porque sua inclusão 

apenas contribuiria para uma melhor avaliação e a sua ausência não prejudica o 

programa, em função do volume de dados fornecido; 

(ii) A distribuição da produção qualificada dos docentes permanentes pode ser 

considerada Fraca, de acordo com os parâmetros explicitados pela área em seu 

relatório de avaliação, eis que 70% dos docentes permanentes do programa 

publicou acima de 50 pontos no triênio; 

(iii) A produção técnica do programa foi de 3,3 itens por docente permanente/ano, 

permitindo a atribuição do conceito Regular ao item, de acordo com os parâmetros 
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explicitados pela área em seu relatório de avaliação. A Comissão entendeu que este 

quesito deve ser valorado com muito bom em virtude do forte impacto da produção 

do programa não somente da academia jurídica brasileira, mas, sobretudo, seus 

incontestáveis reflexos na vida política e institucional do País. Esta característica 

determinantemente qualitativa da produção da Área - de forma destacada deste 

programa - reflete diretamente em toda a produção nacional, o que se justifica pelo 

fato do programa atuar em todas as áreas da Ciência do Direito. Desta maneira, as 

perspectivas lançadas na produção do programa, conectada à atenção da 

comunidade científica jurídica internacional, inova nos paradigmas jurídicos 

nacionais e influencia, igualmente, a mesma comunidade internacional com a qual o 

programa mantém constantes e sólidos vínculos científicos. 

 

 Apreciação inserção social 

São três itens para avaliação desse critério: (i) inserção e impacto regional e (ou) 

nacional do programa; (ii) integração e cooperação com outros programas e centros 

de pesquisa e desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do 

programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação; e (iii) 

visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. A resposta da 

CAPES é: 

(i) Trata-se do programa com maior inserção social no Brasil. Houve a formação 

efetiva de todos os elementos necessários para a ficha, como profissionais dos 

diferentes escalões do governo, impacto em políticas públicas, envolvimento na 

reflexão qualificada sobre ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento do país, o 

que garante o indicativo MUITO BOM; 

(ii) O programa tem projetos aprovados em grandes programas internacionais, que 

possibilitem a mobilidade docente e/ou estudantil; mantém projetos de cooperação 

entre os programas, financiados por organismos oficiais; tem projetos desenvolvidos 

em parceria com instituições públicas e com organismos privados; realizou vários 

eventos em conjunto (simpósios, congressos, oficinas etc.), com outras IES de São 

Paulo; apresenta muitas publicações conjuntas com outros programas; realizou 



189 

 

desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos; informou a realização de 

realização de cursos em parceria; há coorientação de teses e dissertações; o que 

merece o indicativo MUITO BOM; 

(iii) Na homepage constam apresentação do programa, com seus objetivos, 

histórico; informações sobre o corpo docente, com links para os respectivos 

currículos Lattes. Há notícias sobre atividades (colóquios, seminários, conferências 

etc.) das quais participaram docentes do programa, sobre atividades em andamento 

no Programa e sobre atividades previstas; informações sobre os processos seletivos 

dos cursos de pós-graduação do Programa; há grade curricular, com o programa e a 

bibliografia das disciplinas oferecidas, com links para textos, quando estão 

disponibilizados na Web. Infelizmente, o programa não disponibiliza os seus 

trabalhos on-line, como dissertações e teses. De qualquer modo, por cumprir os 

quesitos da ficha, merece o Indicativo MUITO BOM. 

 

 

 Atribuição de nota 06 e 07 

O programa tem um volume importante de nucleação e cooperação internacional de 

excelente qualidade, que se destaca na área. No Brasil, mantém Minter e Dinter, 

com instituições selecionadas em edital público. A grande maioria dos programas do 

país tem docentes titulados pelo Programa da USP. A produção bibliográfica de 

referência nacional utilizada no país depende em grande parte da produção deste 

programa. A nucleação é evidente. Há um número importante de alunos em cotutela 

com o exterior, envolvendo programas renomados da França, Espanha, Barcelona, 

Itália, Alemanha. Existem cerca de 100 alunos no exterior, um número expressivo, 

além de 38 estrangeiros na FADUSP, de diferentes países, desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Há um número importante de convênios em andamento, com 34 

países diferentes, financiados por instituições brasileiras e estrangeiras, com 

mobilidade docente e discente. De certa forma, o apoio da FAPESP, CAPES e 

CNPq são essenciais para o andamento. É notório que dentre os brasileiros citados 

na área de Direito fora do Brasil, a grande maioria vem deste programa, o que 
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mostra sua influência internacional. A inserção internacional do Programa é muito 

bom, enquadrando-se nos padrões exigidos para a nota 7. Os docentes do 

Programa ministraram aulas e conferências nos seguintes países: França, México, 

Portugal, Romênia, Espanha, Colômbia, Estados Unidos, Peru, Áustria, Inglaterra, 

entre outros. O corpo docente publicou livros e artigos no exterior em editoras e 

revistas, como: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional; Editorial - Special 

Issue: Intenational Intellectual Property Law and the Creative Industries, International 

Journal of Intellectual Property Management, Lima: Commununitas, Theseis 

(Athena), International Criminal Law Review, Analele Universitatti din Bucuresti, 

Cultura Universitaria, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2010, International 

Transfer Pricing Journal, Congress of the International Fiscal Association, Roma, 

Itália, International criminal law and transitional justice in Brazil. International Criminal 

Law Review,; Montevideo: Konrad AdenauerStiftung, Chapter thirty. Lieden; Boston: 

Martinus Nijhoff Publishers, Coimbra; Almedina, Revista General de Derecho Penal, 

Bruxelles: Bruylant, 2012, ed. Buenos Aires: Libraria; Diritto Romano Comune, 

Anuario Mexicano de Historia del Derecho, Lima-Peru, ASIER – Asociación 

Iberoamericana de Estudios de Regulación, ARA Editores, 2012, Peru, Barcelona: 

Atelier Thomson Reuters Aranzadi, Madrid: Marcial Pons, International Tax Journal, 

Amsterdam: International Bureau of Fiscal, Documentation (IBFD), Cambridge: 

Cambridge University Press, Law Journal, Baden-Baden: Nomos, This Century's 

Review, Oxford University Press, Pontifícia Universidad Javeriana, Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Editorial Temis, 2012, L' Année Francophone Internationale. 

Romênia: Eropeen Institutul O volume total de produção intelectual atinge mais de 

110 mil pontos, considerando-se o WebQualis e a produção em livros, capítulos e 

coletâneas. A média para o conceito 6 consistiu em torno de 30 mil pontos, ou seja, 

trata-se de um curso com produção maior do que três conceitos 6 tradicionais, o que 

demonstra sua superioridade em relação aos demais cursos do país. 
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