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INFORMATIVO Nº 01/2013 DO MESTRADO EM DIREITO (PPGD/UFAL) 

Maceió, 04 de fevereiro de 2013. 
 

O Mestrado em Direito Público/UFAL inicia o 

ano de 2013 com uma esfera de novidades. A 

primeira delas é o nosso sítio virtual, que 

inovou trazendo uma vasta quantidade de 

informações acerca deste Programa, facilitando 

seu acesso pela comunidade acadêmica. 

Acessando nossa página na internet, os 

estudiosos podem conhecer melhor as linhas 

de pesquisa deste Mestrado, sua produção 

acadêmica (dissertações), seu corpo docente e 

a sua Revista Eletrônica. 

Estão disponíveis, ainda, nossos regulamentos internos, as Portarias que dão 

publicidade às Bancas de Defesa de Dissertação, as atas das reuniões do Colegiado, as 

ofertas de disciplinas e cursos oferecidos pelo Programa e, ainda, um link intitulado 

“Perguntas Frequentes”, onde os acadêmicos podem tirar suas principais dúvidas 

sobre o Mestrado em Direito, tais como estágio docência, matrícula especial, Temas 

Jurídicos Fundamentais e Metodologia da Pesquisa Jurídica. 

Em breve, o sítio virtual também estará disponibilizando o Calendário Acadêmico 

2013 e um Manual acadêmico para os discentes. Endereço eletrônico de acesso: 

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fda/pos-graduacao/mestrado-em-direito 

 

A outra novidade deste PPGD é este Informativo do Mestrado em Direito, que estará 

sendo publicado quinzenalmente com informações sobre o curso. Neste sentido, 

solicitamos ao corpo docente e discente que nos mantenham informados acerca de 

suas atividades acadêmicas para podermos divulgá-las neste novo portal de 

publicidade. 

 

VII JORNADAS BRASILEIRAS DE DIREITO PRIVADO e CONCURSO DE 

ARTIGOS (Artigos podem ser enviados até 12/04/2013). 

Este evento, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de abril de 2013, está sob a coordenação 

científica do Professor Doutor Marcos Ehrhardt, Vice-Coordenador deste Mestrado 

em Direito. Nele, serão debatidos os mais importantes temas do Direito Privado na 

atualidade, sob a temática “Os Impactos no direito material de uma nova codificação 

processual civil” voltada, a um só tempo, para o estudante e o profissional da área. Com 

intuito de somar a experiência dos nossos juristas clássicos com a criatividade dos mais 

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fda/pos-graduacao/mestrado-em-direito
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contemporâneos mestres na matéria, sendo a fórmula certa para garantir um resultado 

equilibrado. E em um Congresso que reúne juristas gabaritados é imprescindível no 

calendário daquele que tem sede de conhecimento. 

Para maiores informações, acesso o link: http://portalmultipla.com.br/vii-jornadas-

brasileiras-de-direito-privativo/ 

 

 
 

http://portalmultipla.com.br/vii-jornadas-brasileiras-de-direito-privativo/
http://portalmultipla.com.br/vii-jornadas-brasileiras-de-direito-privativo/
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SELEÇÃO DE MESTRADO EM DIREITO PARA TURMA DE 2013 (Edital nº 

32/2012-PPGD-UFAL) 

 

Com o edital aberto em 

dezembro/2012, o processo seletivo 

para a turma de 2013 contou com 80 

(oitenta) inscritos, dos quais apenas 73 

(setenta e três) realizaram a prova 

dissertativa, que corresponde à primeira 

fase do certame. Destes, 33 (trinta e 

três) foram aprovados e fizeram, na 

última sexta-feira (01/02/2013), as 

provas de proficiência do processo 

seletivo de Mestrado em Direito nos 

idiomas inglês, francês e italiano. Como colaboradores na execução do processo 

seletivo deste Programa estão os mestrandos Cláudia Gonzalez, Bruno Leitão, Raphaela 

Sant’ana e Mariana Falcão. Os exames foram aplicados no miniauditório da Faculdade 

de Direito de Alagoas (FDA/UFAL), mas foram elaborados e serão corrigidos pela 

Faculdade de Letras de Alagoas (FALE/UFAL). Para aqueles que obtiverem êxito na 

proficiência, cujo resultado preliminar será divulgado em 14/02/2013, a próxima fase do 

certame (Defesa-Avaliação do projeto) será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 

2013. 

 

DIVULGAÇÃO DE TERCEIROS 
 

CHAMADA DE ARTIGOS – REVISTA BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO – 

TEMÁTICA: Amazônia (Artigos podem ser enviados até 30/04/2013) 

A Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG), editada pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) - tem por objetivo a difusão de 

estudos, pesquisas e documentos relativos à educação superior, ciência e tecnologia em 

geral e, em particular, à pós-graduação. O presente Edital tem por propósito a chamada 

para submissão de artigos para a publicação de um número especial da Revista 

Brasileira de Pós-Graduação - RBPG, voltado à contribuição da Pós-Graduação 

brasileira para o desenvolvimento da região Amazônica com destaque para os itens: 

internacionalização dos programas, políticas públicas para formação e fixação de 

recursos humanos, infraestrutura para o desenvolvimento da região: transporte 

intermodal, energia e comunicação; mudanças ambientais, alinhamento da formação de 

recursos humanos para a Amazônia com as estratégias nacionais de desenvolvimento e 

inclusão social. 

Foto por Bruno Leitão 
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Para maiores informações, acesse o link: http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-

imprensa/36-noticias/5963-revista-brasileira-de-pos-brasileira-recebe-artigos-sobre-

amazonia 

 

CHAMADA DE ARTIGOS – REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS (Artigos podem ser enviados até 20/04/2013). 
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Vice-Coordenação: Marcos Erhardt 

Secretaria: Sara Albuquerque 

Telefone: 3214-1255 
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