
10)  Apresentação do  Resultado da CAPES da  avaliação da Proposta  de 
Mestrado  e  Deliberação  de  estratégias  internas  para  superação  das 
fragilidades apontadas para 2012. Estratégias deliberadas:

a) O Colegiado fixa o prazo improrrogável de 150 dias, contados da 
presente data, para que, sob pena de não inclusão do docente na 
próxima  APCN,  os  professores  que  atualmente  constam  na 
APCN do Mestrado, bem como outros, que queiram nele estar 
incluídos, atinjam a meta de pelo menos 4 publicações (livros, 
capítulos de livros ou artigos cientificos), computando-se os anos 
de 2012, 2011, 2010 e 2009. 

b) Delibera-se  investir  na  produção  de  pelo  menos  duas  obras 
coletivas, focadas na temática do Mestrado no primeiro semestre 
de  2012,  além do  fomento  à  Revista  Juris  estimulando-se  os 
professores à produção adicional além da mínima,  atingindo-se a 
meta mínima de pelo menos 1/3 dos docentes com pelo menos 8 
publicações nos últimos 4 anos. 

c) Delibera-se que a próxima APCN do Mestrado a ser apresentada 
incluirá somente professores que não sejam integrantes do Corpo 
Permanente  de  outros  Mestrados,  admitindo-se  como exceção 
até  o  máximo de dois   professores sem regime de dedicação 
exclusiva (e ainda assim com o máximo de dois, escolhidos os 
currículos com maior número de publicações), e, além destes, se 
(e  somente  se)  o  número  total  de  professores  a  serem 
apresentados  na  PCN for  igual  ou  superior  a  15,  admitir-se-á 
apenas  mais  uma  exceção  (escolhido  o  currículo  com  maior 
número de publicações) 

d) Delibera-se que a próxima APCN do Mestrado a ser apresentada 
incluirá somente professores que estejam vinculados à Grupos 
de Pesquisa institucionalizados perante o CNPQ, com produção 
científica preferencialmente relacionada aos respectivos grupos.
 

e) Delibera-se  solicitar,  por  quaisquer  mecanismos,  inclusive 
antecipação  de  vagas  de  futuras  aposentadorias,  pelo  menos 
duas vagas à Reitoria (e/ou demais instâncias competentes) para 
urgente contratação de doutores em Direito (em concurso ou por 
troca  de  vagas),  sendo  uma delas  destinada  à  proposição  de 
intercâmbio  de  vaga  com  a  UFPEL  do  professor  Anderson 



Lobato, o qual desde já se aprova;
f) Delibera-se  solicitar  pelo  menos  outras  quatro  vagas  à 

Universidade  (pró-reitoria  de  pesquisa),  para  contratação  de 
doutores em Direito, em regime de bolsa pos-doutoral, vinculados 
aos programas onde a Faculdade de Direito atua;

g) Delibera-se fomentar a urgente capacitação dos professores com 
Mestrado para doutoramento e  dos professores sem Mestrado 
para  mestramento  em  instituições  nacionais  reconhecidas,  de 
forma a garantir que, quando encerrados os contratos de estágio 
pos-doutoral,  tenha-se professores no quadro para suprir estas 
vagas, além de outros com formação encaminhada neste sentido, 
incluindo-se, assim, desde já, no Plano de Capacitação Docente, 
preferencialmente  para  2011,  os  seguintes  professores,  para 
cursarem em programas nacionais de reconhecida qualidade:
a. Eduardo Pitrez, para doutoramento;
b. Simone Gross Freire, para doutoramento;
c. Sheila Stolz, para doutoramento
d. Enio Fernandes, para mestramento;


