
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
FACULDADE DE DIREITO - FDA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – PPGD 
INFORMATIVO DO MESTRADO EM DIREITO 

Faculdade de Direito de Alagoas – FDA/UFAL 
Campus A.C. Simões, BR 104 - Norte, Km 97 - Tabuleiro do Martins 

CEP: 57072-970 - Maceió / AL. 

INFORMATIVO Nº 10/2014 DO MESTRADO EM DIREITO (PPGD/UFAL) 

Maceió, 06 de Outubro de 2014. 

 

DIVULGAÇÃO INTERNA 
 

PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO EM DIREITO – UFAL 

 

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Mestrado em 

Direito da Faculdade de Direito de Alagoas/Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL/FDA/PPGD) 2015/1. As inscrições vão até dia 28/10/2014. 

O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no sítio virtual oficial do 

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

direito/selecao/2015 

CHAMADA DE ARTIGOS – REVISTA MESTRADO EM DIREITO – RMDUFAL 

O Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de 

Alagoas torna público seu processo de seleção de artigos para o próximo número da 

Revista do Mestrado em Direito da UFAL. O edital pode ser acessado por meio deste 

link: http://www.seer.ufal.br/index.php/rmdufal/announcement 

Fiquem atentos ao prazo: de 01/10/2014 a 30/10/2014 

LANÇAMENTO DE LIVRO: DOCENTES E 

DISCENTES DO PROGRAMA 

Em 16 de setembro de 2014, ocorreu o 

lançamento do livro “Pacto Internacional dos 

direitos econômicos, sociais e culturais: Da 

previsão normativa à efetividade no Brasil”, 

organizados pelo professor Dr. George Sarmento e 

pelos mestrandos deste PPGD: Davi Gouvêa, Lívia 

Lemos e Vítor Monteiro. O livro traz consigo 

artigos de, dentre outros autores, discentes e 

docentes do Programa. 

 

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fda/pos-graduacao/mestrado-em-direito/selecao/2015
http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fda/pos-graduacao/mestrado-em-direito/selecao/2015
http://www.seer.ufal.br/index.php/rmdufal/announcement
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ANIVERSARIANTES DO MÊS: 

 

OUTUBRO 

  
 Carla Priscilla Barbosa Santos Cordeiro 18/out 

Ricardo Schneider Rodrigues 20/out 

Lorena Carla Santos Vasconcelos Sotto-Mayor 21/out 

Vanessa Paes de Vasconcelos 22/out 

Hilda Maria Couto Monte 31/out 

 

 

DIVULGAÇÃO DE TERCEIROS 

CHAMADA ESPECIAL – BOA #128 FGV OUTUBRO 

 
REVISTAS NACIONAIS 

Fluxo contínuo 

Revista DIREITO GV 

Qualis A1 em Direito 

Chamada permanente de artigos sobre: (i) Ensino do Direito em perspectiva comparada; (ii) Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores; e (iii) temas de todas as áreas do Direito. 

IDP | REVISTA DIREITO PÚBLICO 

Qualis B5 em Direito 

Interesse na publicação de doutrina, jurisprudência comentada, estudos, conferências e notas. Os artigos 

devem reportar-se a assuntos da área de Direito Público. 

 

UFMG | I Congresso Internacional de Direito Constitucional e Filosofia Política 

04 a 07 de Novembro de 2014 | Belo Horizonte, MG 

O evento busca refletir criticamente sobre os sistemas de jurisdição constitucional existentes no direito 

comparado e analisar os fundamentos políticos e morais do controle de constitucionalidade. Adotam-se como 

pano de fundo as críticas à jurisdição que colocam em xeque a legitimidade das cortes constitucionais por 

desconfiar da premissa liberal de que elas constituiriam um “foro privilegiado” para deliberação sobre 

questões morais e argumentos fundados em princípios. Pretende-se examinar os argumentos encontrados na 

filosofia política e jurídica contemporânea para se estabelecer uma ética deliberativa para as cortes 

constitucionais e para o desenvolvimento de reformas políticas-institucionais para redefinir a função e a 

configuração das cortes constitucionais. Submissões serão aceitas até 05 de outubro. 

 

 

http://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/revista-direito-gv
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UFRJ | III Seminário Internacional de Teoria das Instituições: Capacidades Institucionais e 

Deliberação 

5 a 7 de novembro de 2014 | Rio de Janeiro, RJ 

O evento pretende contribuir para o desenvolvimento do debate sobre a teoria institucional que tem ocupado 

grande espaço nas doutrinas político-jurídicas norte-americana e, mais recentemente, na brasileira. Este 

debate ainda não estabeleceu em definitivo os elementos essenciais à estabilidade e eficiência das instituições 

no desempenho de suas atividades. A originalidade do estudo funda-se na tentativa de identificar fenômenos 

institucionais que se apresentam como problemas a esta atividade, bem como buscar possíveis mecanismos 

para superar tais dificuldades nas funções interpretativas e deliberativas das instituições brasileiras. 

Prazo para submissão de resumos: 15 de setembro de 2014. 

 

Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | XVII Congresso Brasileiro de Direito 

Administrativo 

12 a 14 de novembro de 2014 | Foz do Iguaçu, PR 

Além do concurso de artigos jurídicos – Prêmio Professor Pedro Paulo de Almeida Dutra, será aberta a 

oportunidade para que estudantes, pesquisadores, professores e operadores do Direito e ciências correlatas 

apresentem trabalhos, teses e casos a partir de uma perspectiva científico-crítica. A ideia é promover a 

publicização de trabalhos acadêmicos e profissionais de relevância social no contexto dos temas do evento. 

Prazo para recebimento dos trabalhos: 22 de setembro de 2014. 

 

Instituto Brasiliense de Direito Público | XVII Congresso Brasiliense de Direito Constitucional 

26 a 28 de novembro de 2014 | Brasília, DF 

O evento visa a integrar e divulgar as linhas de pesquisa e os trabalhos desenvolvidos nos programas de 

mestrado e doutorado do Brasil e abrir um espaço de divulgação e debate de produções de artigos científicos. 

Tem como tema “Constitucionalismo brasileiro: os próximos 25 anos” e contará com quatro grupos de trabalho 

sobre os temas: 1) Justiça Constitucional; 2) Sistema Político; 3) Pacto Federativo; 4) Segurança Pública. 

Artigos serão recebidos até 03 de outubro de 2014. 

 

  
EVENTOS NACIONAIS 

UFF/Unisinos | Seminário de Metodologia da Pesquisa em Direito 

24 e 25 de novembro de 2014 | Niterói, RJ 

O evento contará com três painéis sobre os seguintes temas: Panorama atual da pesquisa em Direito e 

inovações; Interdisciplinaridade e pesquisa empírica em Direito; A contribuição da Teoria Crítica para as 

pesquisas em Direito. Também contará com grupos de trabalho com os seguintes eixos temáticos: I. Pesquisa 

empírica em Direito; II. Pesquisas interdisciplinares em Direito; III. Pesquisas quantitativas em Direito; IV. 

Pesquisas com análise de discursos em Direito. 

 

Unisinos | Conversações Interculturais no Sul Global: Descolonização, Direitos Culturais e 
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Política em Debate 

17 e 18 de novembro de 2014 | São Miguel das Missões, RS 

O evento pretende ser um espaço para encorajar a comunidade acadêmica e o público em geral a discutir 

problemas específicos do Sul Global, especialmente da África e da América Latina, desde o referencial teórico 

descolonial. O pensamento pós e descolonial indica que a colonialidade continua presente nas relações 

políticas, sociais e econômicas, mas sobretudo na forma como se constrói e se adere ao conhecimento. 

Portanto, pressupõe que o colonialismo não é um fenômeno superado do passado histórico, mas uma marca 

da contemporaneidade, que permanece recalcada. 

 

Universidade de Fortaleza | III Encontro Internacional de Direitos Culturais 

7 a 11 de outubro de 2014 | Fortaleza, CE 

O evento cujo lema é "Direitos Culturais, Memória e Verdade", em referência aos 50 (cinquenta) anos da 

instauração do regime militar no Brasil, tem por escopo principal debater, ampliar e difundir os Direitos 

Culturais no Brasil e nos demais países participantes, tanto nos meios acadêmicos, judiciais, políticos, como na 

sociedade.Os objetivos específicos do Encontro são: envolver a comunidade cultural nos debates acerca dos 

Direitos Culturais; ampliar o intercâmbio entre juristas, pesquisadores e militantes brasileiros e de outras 

nacionalidades que atuam nessa seara; além de comparar experiências e reflexões sobre este ramo jurídico. 

 

UERJ | V Seminário Internacional Direitos Humanos, Violência e Pobreza: A Situação de 

Crianças e Adolescentes na América Latina 

26 a 28 de novembro de 2014 | Rio de Janeiro, RJ 

O evento contará com grupos de trabalho sobre os seguintes temas: Direitos humanos, violência e 

criminalização da pobreza; Cidadania e direitos humanos no Mercosul; Políticas de proteção dos direitos 

humanos de crianças e adolescentes na América Latina; e Estado, mercado, sociedade civil e garantia dos 

direitos humanos de crianças e adolescentes na América Latina. 

 

UFMG | I Congresso Internacional de Direito Constitucional e Filosofia Política 

04 a 07 de Novembro de 2014 | Belo Horizonte, MG 

O evento busca refletir criticamente sobre os sistemas de jurisdição constitucional existentes no direito 

comparado e analisar os fundamentos políticos e morais do controle de constitucionalidade. Adotam-se como 

pano de fundo as críticas à jurisdição que colocam em xeque a legitimidade das cortes constitucionais por 

desconfiar da premissa liberal de que elas constituiriam um “foro privilegiado” para deliberação sobre 

questões morais e argumentos fundados em princípios. Pretende-se examinar os argumentos encontrados na 

filosofia política e jurídica contemporânea para se estabelecer uma ética deliberativa para as cortes 

constitucionais e para o desenvolvimento de reformas políticas-institucionais para redefinir a função e a 

configuração das cortes constitucionais. Inscrições até 31 de Outubro. 

 

 

Faculdade de Direito de Vitória | V Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em 
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Sociologia do Direito 

19 a 21 de novembro de 2014 | Vitória, ES 

O evento reunirá grandes nomes da sociologia do direito para debater o tema “Pesquisa em Ação: Ética e 

Práxis na Investigação em Sociologia do Direito”. Os participantes terão a oportunidade de apresentar seus 

trabalhos em grupos de pesquisa que abrangem uma ampla variedade de temas, vinculados a diversas áreas 

do direito. 

Inscrições online. 

 

UFRJ | III Seminário Internacional de Teoria das Instituições: Capacidades Institucionais e 

Deliberação 

5 a 7 de novembro de 2014 | Rio de Janeiro, RJ 

O evento pretende contribuir para o desenvolvimento do debate sobre a teoria institucional que tem ocupado 

grande espaço nas doutrinas político-jurídicas norte-americana e, mais recentemente, na brasileira. Este 

debate ainda não estabeleceu em definitivo os elementos essenciais à estabilidade e eficiência das instituições 

no desempenho de suas atividades. A originalidade do estudo funda-se na tentativa de identificar fenômenos 

institucionais que se apresentam como problemas a esta atividade, bem como buscar possíveis mecanismos 

para superar tais dificuldades nas funções interpretativas e deliberativas das instituições brasileiras. 

 

ABRAFI I Congresso Iberoamericano de Filosofia Jurídica e Social 

15 a 17 de outubro de 2014 | Buenos Aires, Argentina 

As associações Brasileira, Argentina, Chilena, Equatoriana, Espanhola e Portuguesa de Filosofia do Direito 

decidiram realizar, nos anos pares (anos em que não ocorre o Congresso Mundial de Filosofia do Direito) o 

Congresso Iberoamericano de Filosofia Jurídica e Social. A primeira edição do evento terá como tema “A 

decisão judicial e o papel dos tribunais no Estado Democrático de Direito”. 

 

 

Unisantos | III Congresso Internacional de Direito Ambiental Internacional 

28 a 31 de outubro de 2014 | Santos, SP 

O evento tem por objetivo analisar as questões relacionadas com problemas ambientais estratégicos atuais a 

partir da análise de alguns contextos e regimes e da projeção das prováveis consequências, relacionando os 

temas às diferentes ciências envolvidas. Igualmente tem por objetivos específicos debater a experiência de 30 

anos da Declaração de Cartagena sobre Refugiados e os desafios da magistratura paulista sobre a gestão da 

sustentabilidade. 

 

Instituto Brasiliense de Direito Público | XVII Congresso Brasiliense de Direito Constitucional 

26 a 28 de novembro de 2014 | Brasília, DF 

O evento visa a integrar e divulgar as linhas de pesquisa e os trabalhos desenvolvidos nos programas de 

mestrado e doutorado do Brasil e abrir um espaço de divulgação e debate de produções de artigos científicos. 

Tem como tema “Constitucionalismo brasileiro: os próximos 25 anos” e contará com quatro grupos de trabalho 
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sobre os temas: 1) Justiça Constitucional; 2) Sistema Político; 3) Pacto Federativo; 4) Segurança Pública. 

 

UFMG | III Seminário Nacional sobre Ensino Jurídico e Formação Docente 

16 e 17 de outubro de 2014 | Belo Horizonte, MG 

Trabalhar em prol de uma educação jurídica que construa operadores do direito capazes de compreender a 

dinâmica complexa dos processos sociais e, ao mesmo tempo, capazes de atuar ativa e criticamente dentro 

dessa realidade é trabalhar para a consecução do projeto de sociedade democrática desenhado na 

Constituição Federal de 1988. É dentro desse contexto que surge a iniciativa dos Seminários Nacionais sobre 

Ensino Jurídico e Formação Docente, com a proposta de possibilitar a troca de experiências entre diferentes 

atores do ensino do direito para qualificar e ampliar as possibilidades de debate e de ação concreta no 

aperfeiçoamento das escolas de direito do Brasil. 

Inscrições até 13 de outubro de 2014. 

   

 

CHAMADA INSCRIÇOES – CNPQ 

 

O CNPq informa que estão abertas as inscrições para os seguintes prêmios: 

 

- Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia/2014 (www.premiomercosul.cnpq.br) 

Inscrições até 10 de outubro de 2014 

 

- 10º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero (www.igualdadedegenero.cnpq.br) 

Inscrições até 28 de novembro de 2014 

 

- XXVIII Prêmio Jovem Cientista (www.jovemcientista.cnpq.br) 

Inscrições até 19 de dezembro de 2014 

 

- 12º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica (www.destaqueict.cnpq.br) 

Inscrições até 30 de março de 2015 

 

CHAMADA ARTIGOS – REVISTA DE DIREITO DA CIDADE (UERJ) 

A Revista de Direito da Cidade (ISSN 2317-7721), publicação eletrônica 

semestral de professores do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), informa que está aceitando artigos para o seu novo 

número que será publicado em outubro de 2014 (vol.06, nº 02, de 2014). 

http://www.seminarioensinojuridico.com.br/
http://www.seminarioensinojuridico.com.br/
http://www.seminarioensinojuridico.com.br/
http://www.seminarioensinojuridico.com.br/
http://www.seminarioensinojuridico.com.br/
http://www.seminarioensinojuridico.com.br/
http://www.seminarioensinojuridico.com.br/
http://www.seminarioensinojuridico.com.br/
http://www.seminarioensinojuridico.com.br/
http://www.seminarioensinojuridico.com.br/
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  Cabe ter em conta que a Revista de Direito da Cidade tem no debate 

multidisciplinar o escopo de sua política editorial, cujo conteúdo pode ser acessado 

através da página eletrônica:  http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/index 

Se houver interesse na publicação de artigos os mesmos deverão ser enviados pelo 

sistema da Revista ou através dos e-mails:  Prof. Mauricio Mota - Editor Chefe da 

Revista de Direito da Cidade Email: revistadedircidade@gmail.com ou Claudia 

Tannus Gurgel do Amaral - Editora Assistente da Revista de Direito da Cidade 

Email: revistadedircidade@gmail.com 

------------------------ 

CHAMADA ARTIGOS – REVISTA BRASILEIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

(RBPP) 

  A Revista Brasileira de Políticas Públicas (RBPP) – qualificação B1 no sistema 

Qualis – e o Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais (CBEC) do UniCEUB lançam 

chamada para uma edição especial, com o tema“Ativismo Judicial”, organizada pelo Min. 

Carlos Ayres Britto (presidente do CBEC, Professor do UNICEUB) e pelo Prof. Dr. 

Marcelo Varella (editor da RBPP)  

 

O Ativismo Judicial foi o tema norteador do primeiro semestre de 2014 (assista a 

vídeo de reuniões do CBEC sobre o tema em http://www.uniceub.br/noticias/noticias-

por-curso/2o-semestre-2014/cbec-video-sobre-ativismo-judicial-%281505%29.aspx). A 

edição especial da RBPP terá artigos produzidos por membros do Centro e da 

comunidade acadêmica. 

 

Os trabalhos devem ser enviados até o dia 30 de outubro de 2014 e serão 

submetidos a dupla avaliação cega por pares, conforme os procedimentos normais 

da revista. 

 

Informações adicionais podem ser obtidas através do endereço www.rbpp.uniceub.br 

 

---------------------------------- 

 

CHAMADA ARTIGOS - GLOBAL MEDIATION RIO 

Está aberto o prazo de convocatória de artigos para o Global Mediation Rio, 

prazo: 05/09/14 a 25/10/14 Local: Tribunal De Justiça Do Estado Do Rio De Janeiro 

Auditório Antonio Carlos Amorim - EMERJ 

 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/index
mailto:revistadedircidade@gmail.com
mailto:revistadedircidade@gmail.com
http://www.uniceub.br/noticias/noticias-por-curso/2o-semestre-2014/cbec-video-sobre-ativismo-judicial-%281505%29.aspx
http://www.uniceub.br/noticias/noticias-por-curso/2o-semestre-2014/cbec-video-sobre-ativismo-judicial-%281505%29.aspx
http://www.rbpp.uniceub.br/
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Grupos De Trabalho: 

 

I - Mediação, Sistema de Justiça e Administração Pública - O Poder 

Judiciário, O Ministério Público e a Advocacia Pública 

II - Mediação e Direitos Humanos 

III - Mediação e Relações de Consumo 

IV -  Mediação, Processo Penal e suas Metodologias 

V - Mediação Comunitária 

VI - Mediação Familiar, Infância, Idoso e Gênero 

VII - Mediação e Conflitos Internacionais 

VIII -  Mediação, Linguagem, Comportamento e Multiculturalismo 

IX - Mediação e Conflitos Coletivos: Trabalho, Saúde, Educação e Meio-Ambiente. 

 

 

Mais informações: http://www.globalmediationrio.org 

---------------------------------- 

CHAMADA DE ARTIGOS - LIVROS DE DIREITO CONSTITUCIONAL  

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E PROCESSO E JURISDIÇÃO 

CONSTITUCIONAL 

O Programa de Mestrado em Constituição e Sociedade da Escola de Direito de 

Brasília do Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP, seleciona artigos para obras 

coletivas sob a coordenação de seus professores permanentes. O autor deverá cadastrar-se 

no Portal de Periódicos do IDP (www.portaldeperiodicos.idp.edu.br), como autor, na 

coletânea para a qual deseja encaminhar o arquivo. 

Os trabalhos devem ser encaminhados exclusivamente por meio do Portal de 

Periódicos do IDP (www.portaldeperiodicos.idp.edu.br), com o prévio cadastramento 

do Autor, até o dia 31 de outubro de 2014. 

Quaisquer dúvidas a respeito das normas para publicação deverão ser dirimidas 

por mensagem encaminhada para o e-mail: direitopublico@idp.edu.br 

------------------------------------------- 

CHAMADA ARTIGOS –  UNIFIEO 

O Mestrado do UNIFIEO realizará, nos dias 10 e 11 de novembro, um Congresso 

Internacional, que conta com o apoio-suporte da CAPES e provavelmente contará com o 

http://www.globalmediationrio.org/
http://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/
http://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/
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apoio-suporte da FAPESP e com o apoio de instituições paulistas conveniadas, além do 

UNIFIEO. 

O tema será "Metodologia de estudos de casos e jurisdição comparada em Direitos 

Humanos".  

Grupos de Trabalhos e apresentação de artigos. 

1 - Jurisprudência do STF em matéria de Direitos Humanos: leading cases 
2 – Inovações na jurisdição constitucional brasileira pós-1988 e a proteção dos direitos 

humanos 
3 – Novas tendências na jurisprudência internacional sobre direitos humanos 
4 – Mutações constitucionais e mutações inconstitucionais na jurisprudência do STF. 
5 – A jurisdição constitucional no Brasil e a proteção dos direitos fundamentais 
6 -   Hermenêutica e interpretação no Supremo Tribunal Federal 
7 – A proteção dos direitos humanos nos tribunais internacionais 
8 -  Hermenêutica e Interpretação Constitucional 

9 – Fundamentos da jurisdição constitucional   
 

O prazo para apresentação de artigos irá até o dia 26 de outubro de 2014, e a 

forma de remessa estará sendo publicada no site da UNIFIEO/mestradoemdireito. 

----------------------------------- 

CHAMADA OPINIÃO - -  

 

É de suma importância a pesquisa de demanda para participação de curso EAD de 

Francês para preparação para o Programa Ciência sem Fronteiras e outras formas 

intercâmbios com interesse em fazer graduação-sanduíche, mestrado e doutorado em 

países de língua francesa em todas as áreas de graduação. 

 

O preenchimento do formulário poderá ser realizado por alunos de todas as áreas 

existentes no campus, técnicos e docentes com interesse em estudar no exterior. 

 

Segue link para ciência da pesquisa: http://migre.me/kRx5a 

 

 

 

 

http://migre.me/kRx5a
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CHAMADA EVENTOS - CONVERSAÇÕES INTERCULTURAIS NO SUL 

GLOBAL 

 

---------------------------------- 
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INTERESSE EM RECEBER OS INFORMATIVOS DESTE PROGRAMA? 
Os interessados em receber os informativos do Mestrado atualizados do site devem enviar um e-

mail para mestradodireitoufal@gmail.com descrevendo seu interesse em recebê-los.  

 

INFORMATIVO DO MESTRADO EM DIREITO – FDA/UFAL 

Coordenação: Adrualdo Catão 

Vice-Coordenação: Marcos Erhardt 

Secretaria: Sara Albuquerque 

Bolsistas do Programa: Erika Silva, 

Fernanda Queroz e Nicolas Menezes. 

Bolsista Colaboradora do Informativo: Erika Silva 

Telefone: 3214-1255 

E-mail: mestradodireitoufal@gmail.com 


