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PAUTA – Aprovação  da consolidação da 
proposta de criação do Programa de Pós-
Graduação em Direito (PPGD) – 
Mestrado – aprovada pelo CTC da 
CAPES e dos encaminhamentos 
organizacionais correlatos. 

 
 
 

Em relação à pauta em epígrafe, o presente documento, ora 
submetido à consideração de Vossas Senhorias, compõe-se das seguintes 
partes: 

 
I –  Proposta do Curso de Mestrado em Direito, com área de 

concentração em Direito e Justiça Social submetida pelo Aplicativo para 
Proposta de Cursos Novos (APCN) da CAPES e aprovada e publicizada pelo 
Comitê Técnico e Científico da CAPES em 07/08/2013; 

 
II -  Proposta de Regimento do Curso,  também submetida e aprovada 

nos termos acima; 
 
III – Proposta para o processo de Eleição do Coordenador e 

Coordenador Adjunto do  Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) – 
Mestrado da Faculdade de Direito; 

 
IV-  Proposta de Deliberação CONFADIR que cria as câmaras de 

Graduação em Direito e de Pós-graduação em Direito no âmbito da 
Faculdade de Direito da FURG; 

V -   Proposta de Composição do Conselho Consultivo e do Comitê 
Editorial da JURIS – Revista da Faculdade de Direito. 

!
!



Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Proposta de Curso Novo
Código da Proposta: 9408
Nome do programa: Direito e Justiça Social
Área Básica: DIREITO                                                     
Nível(eis): Mestrado Acadêmico
IES: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - RS

Identificação da Instituição
Código da IES: 42004012
Nome:UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
Sigla: FURG
Esfera Administrativa: Federal
Endereço: AVENIDA ITÁLIA KM 8 - CAMPUS CARREIROS
Bairro: CARREIROS
Cidade: RIO GRANDE - RS
CEP: 96201900
Telefone: 3233-6730
Fax: 3230-2248
E-mail Institucional: reitoria@furg.br
URL:

Identificação da Proposta
Esta proposta corresponde a um curso novo vinculado a programa recomendado pela CAPES?
Não
Nome do Programa: Direito e Justiça Social
Área Básica: DIREITO                                                     
Área Avaliação: DIREITO                                           
Tem graduação na área ou área afim? Sim
Ano início da graduação: 1990

Nível
Nível Situação Histórico

Mestrado Em Projeto Proposta re-apresentada

Identificação dos Dirigentes
Reitor
Tipo Documento:CPF
Número:384.251.060-87
Nome:CLEUZA MARIA SOBRAL DIAS
Telefone:(53) 3233-6730
E-mail Institucional:reitoria@furg.br

Pró-Reitor
Tipo Documento:CPF
Número:503.685.590-68
Nome:EDNEI GILBERTO PRIMEL
Telefone:(53) 3293-5102
E-mail Institucional:propesp@furg.br

Coordenador
Tipo Documento:CPF
Número:471.835.860-49
Nome:MARIA CLAUDIA CRESPO BRAUNER
Telefone:(53) 3293-5102
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E-mail Institucional:ppgd@furg.br

Infraestrutura Administrativa e de Ensino e Pesquisa
Dispõe de:
Infraestrutura exclusiva para o programa?
Sim
Sala para docentes?
Sim  -  Quantas: 8
Sala para alunos equipadas com computadores?
Sim  -  Quantas: 5
Laboratório para pesquisa - recursos disponíveis:
A Faculdade de Direito (FaDir) conta com amplo Laboratório de Informática (LInJur), com aproximadamente 60m2, com 31 computadores
conectados à internet, devidamente equipado com projetor multimídia disponível para alunos de graduação e pós-graduação, além de um
mini-laboratório de informática, composto por três computadores, disponível para professores e pesquisadores da pós-graduação.
Além disso, o Serviço de Assistência Judiciária, legítimo laboratório de experienciação jurídica vinculado à graduação e pós-graduação conta
com aproximadamente 200m2 de área, contando com secretaria própria e mini-laboratório de informática específico.

Biblioteca ligada a rede mundial de computadores?
Sim  -  Quantas: 25

Biblioteca:
Caracterização do acervo
Dados gerais (Número de livros, periódicos e áreas nas quais eles se concentram):
A Faculdade de Direito sempre contou com a histórica Biblioteca Clóvis Beviláqua, a qual no presente momento, em função da otimização dos
recursos de pessoal da instituição, está sendo incorporada à Biblioteca Central, totalizando cerca de 10.000 volumes disponíveis para os alunos
de graduação e pós-graduação em Direito.
Os periódicos jurídicos chegam a 308 exemplares distribuídos entre as mais diversas áreas do Direito, de procedência nacional e estrangeira.
Dentre estes, boa parte deles servirá para o desenvolvimento das pesquisas nas diversas temáticas que envolvem a área de concentração e as
linhas de pesquisa do futuro curso de mestrado, em virtude de sua abrangência e interesse.
Livros eletrônicos: Ebooks Springer com muitas obras na área de humanidades, ciências sociais e Direito. Destacam-se obras de Direito
Internacional e Direito comparado, que terão interesse e utilidade para alunos e professores do futuro curso.
Livros jurídicos Biblioteca Central
Total de Obras: 2329; Total de Exemplares: 4284; Periódicos 174;
Livros Jurídicos Biblioteca Jurídica
Total de Obras: 2381; Total de Exemplares: 6572; Periódicos:134.
Total de exemplares: 10856

Financiamentos:
O projeto de Pós-graduação é integrante do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade, sendo que o atual orçamento da
Universidade contempla aproximadamente R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) em verbas que podem ser associadas à pós-graduação,
entre elas as verbas destinadas especificamente ao PDI, que totalizam R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Com a finalidade de promover o crescimento da pesquisa, a FURG instituiu bolsas próprias de iniciação científica, além de contar com os
convênios do CNPq e FAPERGS, bem como com as bolsas permanência do REUNI para assistência estudantil que, na FURG, também se
agregam às atividades fins de ensino, pesquisa e extensão. Hoje a FURG conta com cerca de 650 bolsas de Iniciação Científica entre
Programas Institucionais e de Cooperação com Agências de Fomento.
A FURG recebeu R$ 6.982.872,00 de recursos provenientes do fundo setorial de infraestrutura da FINEP, que foram obtidos através das
Chamadas Públicas CT-INFRA-PROINFRA 01/2001, 01/2004, 01/2005, 01/2006, 01/2007, 01/2008, 01/2009. A execução do projeto
implementado com recursos do CT-INFRA-PROINFRA 01/2001 propiciou a manutenção e o desenvolvimento de infraestrutura adequada para a
realização de pesquisa científica no âmbito das Ciências Marinhas e Costeiras na FURG. Os recursos advindos do projeto deram suporte à
manutenção e expansão das pesquisas realizadas nos âmbitos dos PPGs em Oceanografia Biológica, Oceanografia Física, Química e
Geológica, Ciências Fisiológicas, Engenharia Oceânica, Ciência e Engenharia de Alimentos, Enfermagem, Aquicultura. Além disso, as
atividades desenvolvidas propiciaram o surgimento de cursos de mestrado em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais, doutorado em
Oceanografia Física, Química e Geológica, doutorado em Ciência e Engenharia de Alimentos. A proposta institucional da FURG ao edital
CT-INFRA-PROINFRA 01/2004 inaugurou a fórmula utilizada para todos os editais desta natureza até 2009. Os diferentes grupos de
pesquisadores mobilizaram-se de forma interdisciplinar dentro dos temas norteadores desenvolvimento regional (nas diferentes dimensões
sociais e econômicas) e sustentabilidade da região do extremo sul do País e contribuíram com a criação e consolidação do Centro Integrado de
Desenvolvimento Regional do Ecossistema Costeiro do Extremo Sul do Brasil (CIDEC-SUL). Com o recurso recebido foi iniciada a construção
da área física do CIDEC-SUL, viabilizando a integração de pesquisadores e grupos de pesquisa de diferentes áreas do conhecimento na
elaboração de novas propostas de estudo. Além disso, foram adquiridos alguns equipamentos com o objetivo de viabilizar a atuação da
coletividade científica da FURG no CIDEC-Sul, entre eles um cromatógrafo líquido acoplado a espectrometria de massa (LC/MS-MS), uma PCR
“Real Time”, um Cluster Computacional e um texturômeto. Com o CT-INFRA-PROINFRA 01/2005 houve uma continuação do projeto
CIDEC-SUL apenas com a aquisição de equipamentos, como o ICP-OES, uma complementação do Cluster, uma fototeca com Arquivos
Deslizantes e um Analisador de Carbono para Amostras Líquidas. O projeto contemplado pelo CT-INFRA-PROINFRA 01/2006 avançou ainda
mais na consolidação do CIDEC-Sul com a aquisição de mais equipamentos, como um sistema imersivo para visualização 3D tio CAVE, e
estações Geodésica, Cartográfica e Fotogramétrica. Os recursos recebidos no CT-INFRA 01/2007, que também promoveu mais avanços na
consolidação do CIDEC-Sul, permitiram a compra de dois microscópios eletrônicos que farão parte do Centro de Microscopia Eletrônica da Zona
Sul do RS (CEME-SUL). O projeto contemplado no CT-INFRA-PROINFRA 01/2008, a quinta proposta envolvendo a consolidação do
CIDEC-SUL, possibilitou a aquisição de equipamentos como uma impressora 3D, um Laser Scan, uma planta industrial automatizada, um
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equipamento para medição in situ da variação das características das ondas, um tanque de ondas, um túnel aerodinâmico, uma torre para
calibração de modelo de dispersão, um guincho oceanográfico, um sistema para reflexão sísmica de alta resolução, um perfilador autônomo de
nutrientes, uma central inercial, um sistema de deslocamento por GPS e uma central de submersão com manipulador de garra e iluminação.
Com o CT-INFRA-PROINFRA 01/2009, a sexta e última proposta baseada na consolidação do CIDEC-SUL, a FURG aprovou obras referentes à
construção do Centro Integrado de Análises da FURG que está na fase final de detalhamento de projeto e até final de abril deste ano, será
encaminhado para licitação. Maiores detalhes dos impactos e grupos beneficiados pelas seis propostas de criação e consolidação do
CIDEC-SUL estão descritos na seção “Descrição da Execução”, totalmente dedicada aos Editais CT-INFRA/PROINFRA.
Nos últimos anos, a FINEP financiou também diversos projetos da FURG em outras chamadas públicas, tais como: (1) Articulação entre
Desenvolvimento Curricular e Formação Permanente no Ensino Médio em Ciências: Constituição de Comunidades de Aprendizagem, referente
à Encomenda Ciência de Todos 2005, apoiada com R$ 425.000,00; (2) Sistema de Monitoramento Remoto, referente à Chamada Pública
MCT/FINEP Ação Transversal RBT 05/2005, apoiada com R$ 114.581,50; (3) Cyber – Plataforma para o Desenvolvimento de Atividades
Cognitivas, referente à chamada pública MCT/FINEP/MEC - Jogos Eletrônicos Educacionais 02/2006, apoiada com R$ 170.060,00; (4)
PORMOVE – Laboratório em Rede de Inovação Tecnológica em Pesquisas Energéticas Sustentáveis – TECNERG – 2006; (5) Rede
Cooperativa de Desenvolvimento e uso de BRAMS, em parceria com o INPE, referente à Chamada Pública CTInfo/Software Livre: MCT/FINEP
01/2003, apoiada com R$ 242.150,00; (6) CIDEC - Cordão Litorâneo Sul-Riograndense, referente à CHAMADA PÚBLICA
MCT/FINEP/CT-INFRA - NOVOS CAMPI 02/2008, apoiada com R$ 1.508.353,00; (7) INTECOOP – Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares, referente à Encomenda MCT/FINEP/MTE/SENAES/FBB Proninc 01/2003, apoiada com R$ 158.277,58; (8) Compartilhando Saberes
e Práticas Experimentais: a Engenharia e o Ensino Médio, referente à Chamada Pública MCT/FINEP/FNDCT PROMOVE Engenharia no Ensino
Médio 05/2006, apoiada com R$ 333.214,00, (9) SISTEMAS ELÉTRICOS SAC I– Sistema avançado de supervisão, inspeção e diagnóstico de
sistemas elétricos: geração, transmissão e distribuição, referente à Chamada Pública MCT/FINEP - CT-ENERG - ENERGIA ELÉTRICA -
01/2009, apoiada com R$ 683.300,00; (10) Implantação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa dos Novos Campi-Furg, visando ao
Desenvolvimento Sustentável da Planície Costeira do RS, referente à chamada Chamada Pública/MCT/FINEP/CT-INFRA – CAMPI REGIONAIS
– 01/2010, apoiada com R$ 499.000,00; (11) Mapeamento dos Habitats de Recursos Pesqueiros Colapsados no Sul do Brasil e em Expansão
para o Camarão Carabineiro a Sueste do Cabo Frio e Centro de Biotecnologia e Diagnose de Organismos Aquáticos da Universidade Federal de
Rio Grande, referentes à Chamada Pública MCT/MPA/FINEP/CT-AGRO-INOVAÇÃO EM PESCA E AQUICULTURA - 02/2010, apoiados,
respectivamente com R$ 1.296.266,04 e R$ 900.000,00; (12) Rede de Estudos Hidrodinâmicos, Ecológicos e de Monitoramento de Qualidade
Ambiental em Sistemas, referente à Chamada Pública MCT/FINEP/CT-HIDRO 01/2010, apoiada com R$ 2.006.091,22; (13) Impacto da
Utilização de Tintas Anti-Incrustantes nos Principais Terminais Portuários Brasileiros, referente à Chamada Pública MCT/FINEP
CT-AQUAVIÁRIO 01/2010, apoiada com R$ 1.054.841,23; (14) Unidade Demonstrativa para Produção de Biodiesel de Mamona no Extremo-Sul
do RS, referente à Chamada Pública MCT/FINEP/Ação Transversal BIODIESEL 11/2005, apoiada com R$ 408.053,33; (15) Pesquisa Nacional
para Avaliação do Impacto da Iodação do Sal, em parceria com a UFPel, referente à Encomenda Vertical de Projeto de Pesquisa, apoiada com
R$ 2.420.351,75; (16) Estudos Físicos e Numéricos de Operações de Manobras de Embarcações em Condições de Águas Rasas, em parceria
com a UFRJ, referente à Chamada Pública MCT/FINEP CT-AQUAVIÁRIO 01/2010, apoiado com R$ 1.372.989,06; (17) Sistema de Simulação
de Processos de Pré-Edificação e Edificação de Navios de Grande Porte, em parceria com a UFRJ, referente à Chamada Pública MCT/FINEP
CT-AQUAVIÁRIO 01/2010, apoiada com R$ 600.936,00; (18) Sistema de Acompanhamento de Projetos de Construção Naval com
Gerenciamento de Riscos, em parceria com a UFRJ, referente à Chamada Pública MCT/FINEP CT-AQUAVIÁRIO 01/2007, apoiada com R$
584.600,00; (19) TELE-ECG Digital: Implementação de uma Estratégia Diagnóstica e Terapêutica Multicêntrica no Estado do Rio Grande do Sul,
em parceria com a Fundação Universitária de Cardiologia, referente à Chamada Pública MCT/FINEP - Ação Transversal - TELEMEDICINA -
09/2007, apoiada com R$ 414.701,20; (20) Sistema Integrado de Monitoramento do Tempo, Clima e Oceano para o Sul do Brasil, referente à
Chamada Pública MCT/FINEP/Ação Transversal - Previsão de Clima e Tempo 04/2008, apoiada com R$ 1.249.775,58; (21) Instalação de
Plataforma para Ensaios de Manobras de Embarcações, referente à Encomenda Ação Transversal, apoiada com R$ 310.000,00; (22) Simulação
de Sistemas de Construção Naval, referente à Encomenda Ação Transversal, apoiada com R$ 270.064,00; (23) Apoio ao Programa de
Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Jurídica Brasileira, referente à Encomenda Transversal Projetos de Pesquisa,
apoiada com R$ 796.950,00.
A Faculdade de Direito - FaDir, recebe apoio de agências de fomento à pesquisa, contando no momento com 3 bolsas de iniciação científica do
BIC/CNPq e 13 bolsas de permanência PDE, que oportunizam aos alunos da graduação a participação nos grupos de pesquisa, coordenados
pelos professores da equipe.

Informações Adicionais:
Ainda quanto à infra-estrutura administrativa, de ensino e pesquisa cabe destacar que, no tange aos resultados relevantes obtidos pela atividade
de pesquisa nos últimos 5 anos, foram concretizados os seguintes objetivos:
• Construção de um prédio que integra pesquisadores das áreas das ciências humanas e sociais, ciências exatas e da terra, engenharias e
ciências da saúde e biológicas;
• Ampliação da capacidade de cooperação científica nacional e internacional e da realização de programas interdisciplinares no âmbito da
FURG;
• Estruturação e ampliação de um cluster de Computadores de Alto Desempenho com a implantação de um Laboratório construído de
aplicativos de suporte, a serviço de todas as atividades de pesquisa no âmbito de toda a Universidade;
• Obtenção do diagnóstico parcial das necessidades e das carências da realidade regional nos vários aspectos sócio-econômico-cultural e nas
dimensões educacionais e da saúde;
• Obtenção de um diagnóstico parcial da situação do Gerenciamento Costeiro Integrado no Rio Grande do Sul e avaliação de impactos
ambientais de diferentes origens;
• Implantação de processos de monitoramento e avaliação de indicadores educacionais para implementar políticas públicas sociais, qualidade
de vida, melhoria de renda e acesso a saúde da comunidade;
• Definição de um conjunto de ações embasadas sobre gerenciamento costeiro a serem recomendadas aos órgãos competentes de gestão no
estado;
• Elaboração de propostas de legislações relativas ao tema do gerenciamento costeiro integrado no Rio Grande do Sul; 
• Desenvolvimento e aplicação de métodos na avaliação pesqueira para a obtenção de um gerenciamento pesqueiro mais acurado e menos
sujeito aos ruídos aleatórios da metodologia tradicional;
• Obtenção de dados sobre melhoramento genético para a criação de linhagens com características selecionadas à qualidade ambiental da
região;
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• Implantação de 5 (cinco) PPGs;
• Inserção de novos doutores nos PPGs;
• Consolidação dos 26 (vinte e sete) PPGs “stricto senso” existentes;
• Divulgação de artigos científicos resultantes de produção científica integrada (Em 2010, 445 artigos publicados, 205 artigos aceitos para
publicação, 385 trabalhos completos apresentados em congresso, 730 trabalhos apresentados em congresso com resumo, 155 capítulos de
livro e 52 livros);
• Realização de seminários, fóruns, mini-cursos, congressos e assessorias para estreitar os vínculos com a comunidade regional e estabelecer
parcerias com diferentes órgãos gestores da comunidade;
• Criação de 19 novos cursos de especialização, 8 na modalidade à distância (Rio Grande do Sul: Sociedade, Política e Cultura; Especialização
para Professores de Matemática; Educação de Jovens e Adultos na Diversidade;Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental,
Aplicações para WEB, Mídias na Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação) e 11 presenciais (Abordagem
Multidisciplinar em Dependência Química; Diversidade Vegetal; Direito Constitucional com Ênfase nas Garantias Fundamentais, Artes Visuais,
Ciências Contábeis, História do Rio Grande do Sul, Linguagem, Cultura e Educação: Uma interface teórico-prática na escola, Linguistica e
Ensino da Língua Portuguesa, Engenharia Naval, Engenharia de Planejamento e Engenharia de Campo-Construção e Montagem).
• Foi criado em 2008 o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). Neste ano o NIT/FURG esteve envolvido, em parceria com a PUCRS, com
processo de patenteamento do invento do “Uso do ácido lipóico em organismos aquáticos para promover a capacidade antioxidante e de
detoxificação”, desenvolvido por Maurício Reis Bogo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, e José Maria
Monserrat da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, cuja titularidade ficou estabelecida, por contrato de co-titularidade, na proporção de
50% (cinquenta por cento para cada Instituição). Os termos da contratação foi aprovado pelo Núcleo de Inovação Tecnológica, e submetido à
aprovação da Procuradoria Jurídica. Em relação a processos de registro de programa de computador, com vistas a sua proteção, o NIT/FURG
encaminhou o processo de proteção à programa de computador, encaminhado pelo Prof. Paulo Roberto Armanini Tagliani. Esse processo se
encontra com registro sob o número 000270906833560. Foi encaminhado também, pelo NIT/FURG, junto ao Registro Nacional de Cultivares –
RNC, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o pedido de inscrição da espécie Sarcocornia ambígua (Chenopodiaceae), sob a
responsabilidade do Prof. César Serra Bonifácio Costa, do Instituto de Oceanografia. Importante salientar a importância dessa planta halófita
como potencial biotecnológico a disposição da agricultura de regiões com solos salinos. A mesma encontra-se já registrada sob o número RNC
n. 25735. No ano de 2010 foi encaminhado o pedido de patente do invento intitulado “REATOR PARA A CONVERSÃO DE SEDIMENTOS DE
DRAGAGEM EM ELETRICIDADE”, de responsabilidade da professora Cristiane Saraiva Ogrodowski e do professor Fabrício Butierres Santana,
ambos da Escola de Química e Alimentos. O pedido está protocolado junto ao INPTI sob o número 000221003530472.
• Foi criado no ano de 2010 o OCEANTEC – Parque Científico e Tecnológico do Mar, aprovado no Conselho Universitário (Resolução
020/2010), inclusive com a dotação de uma área de 5 hectares junto ao Campus Carreiros da FURG. A concepção do OCEANTEC pode ser
sintetizada em cinco eixos de atuação para o mar brasileiro (edificações costeiras, logística, energia, biotecnologia e naval e offshore) e ele
representa a mais importante iniciativa da FURG em relação a Transferência de Tecnologia para o setor produtivo, com vistas ao
desenvolvimento sócio-econômico ambientalmente adequado da região e da nação. Apoiado no conceito da tríplice hélice (Universidade –
Governo - Sociedade), o projeto de desenvolvimento e implantação do Oceantec encontra-se em fase de captação de recursos para a
urbanização da área e implantação de suas bases conceituais.
• Em 2009, foi submetido e aprovado pelo IBICT-MCT o projeto da FURG de criação do repositório institucional que visa implementar um
sistema de informações eletrônicas, envolvendo o registro, manutenção e acesso da produção intelectual (produção técnica, científica, artística
ou cultural) da Universidade, considerando a necessidade de preservar a produção intelectual da Instituição, ampliar a visibilidade da produção
intelectual da Instituição, potencializar o intercâmbio da Instituição com outras instituições, acelerar o desenvolvimento de suas pesquisas,
ampliar o acesso à sua produção intelectual, facilitar o acesso à informação intelectual de uma forma geral, e otimizar a gestão de investimentos
em pesquisa na Instituição.
• Quanto a articulação com organismos locais/regionais de fomento à pesquisa, a FURG vem mantendo convênio com a Prefeitura do Rio
Grande em projetos que envolvem as áreas de tecnologia da informação, pesca, infraestrutura urbana, meio ambiente e educação. Com o
Governo do Estado, junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia, mantém projetos nas áreas de tecnologia da informação, poluição, meio
ambiente, administração, educação, dentre outros.

Caracterização da Proposta

Contextualização institucional e regional da proposta
A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) está sediada no município de Rio Grande, sendo a universidade mais ao sul do Brasil. Desde a
sua criação em 1969, a mesma tem participado nos processos de desenvolvimento regional e local a partir das ações de formação e pesquisa.
Seu histórico tem apresentado evolução recente, estando em um momento de ampliação estrutural estratégica, bem como o consequente
aumento de cursos de graduação e pós-graduação. Sendo uma instituição pública vem se consolidando a partir de uma série de esforços
coletivos no sentido de prover a região sul do país com o aporte de conhecimentos e competências com o propósito de alavancar o
desenvolvimento regional.
A Universidade Federal de Rio Grande (FURG) foi o resultado de uma série de esforços para que o extremo sul do país contasse com uma
instituição de ensino superior, especialmente em sua zona costeira. Nos anos 50 e 60 estavam constituídas a Escola de Engenharia Industrial, a
Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, a Faculdade de Direito Clóvis Beviláqua, a Faculdade Católica de Filosofia de Rio Grande e a
Faculdade de Medicina, que através da mobilização da comunidade, transformaram-se, em agosto de 1969, na FURG. O contexto geográfico
em que a FURG se insere gerou, desde o seu início, um interesse especial para o estudo das Ciências do Mar, materializado já em 1953 pela
criação do Museu Oceanográfico de Rio Grande. Em 1970 foi implantado o Curso de Graduação em Oceanologia na FURG, o primeiro curso
desta natureza no Brasil, e, em 1979, foi também criado o primeiro PPG em Oceanografia Biológica do país. Com a evolução da Instituição, em
1987 a Universidade assumiu como vocação institucional os Ecossistemas Costeiros e Oceânicos (Resolução 14/87 do CONSUN). Assim, o
estudo e a compreensão das inter-relações entre os organismos e o ambiente, incluindo-se aí o homem, passaram a nortear o desenvolvimento
da Universidade, bem como a política acadêmica e de pesquisa da FURG. O atual ciclo de desenvolvimento que atravessa a Região Sul do Rio
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Grande do Sul, liderado pela indústria naval e offshore, oportuniza que a FURG amplie sua atuação inicial sobre a natureza e a dinâmica do
ecossistema costeiro para a busca de soluções que se ocupem das relações/interações entre seres humanos, natureza e a sustentabilidade nas
suas dimensões social, ecológica, econômica, cultural e político-institucional. Tendo em vista as diferentes áreas de conhecimento abrangidas
por esta Universidade, que propiciam diversas formas de abordagem do principal objeto de pesquisa e estudo que são os ecossistemas
costeiros e oceânicos, a FURG adotou estratégias variadas para contribuir com o desenvolvimento regional. Além do desenvolvimento de
projetos de pesquisa e de extensão, cabe destacar a capacitação de profissionais em diferentes áreas do conhecimento, a implantação e
consolidação de cursos de pós-graduação Lato e Stricto sensu em áreas estratégicas para o desenvolvimento, tais como Educação, Saúde,
Ciências Agrárias, Ciências Exatas e Engenharia, bem como a adequação de infra-estrutura física para as novas demandas geradas. Com a
finalidade de promover o crescimento da pesquisa, a FURG instituiu bolsas próprias de iniciação científica, além de contar com os convênios do
CNPq e FAPERGS, bem como com as bolsas permanência do REUNI para assistência estudantil que, na FURG, também se agregam às
atividades fins de ensino, pesquisa e extensão. Hoje a FURG conta com cerca de 650 bolsas de Iniciação Científica entre Programas
Institucionais e de Cooperação com Agências de Fomento. 
A FURG, considerada de padrões internacionais de qualidade pela UNESCO em 1988, possui atualmente 56 cursos de graduação, sendo 6 de
graduação tecnológica, 3 à distância, 26 cursos de pós-graduação Stricto sensu, 25 cursos de pós-graduação Lato sensu, sendo 8 à distância,
10 Programas de Residência Médica, 2 programas de Residência Multiprofissional, contando com um corpo docente do quadro permanente no
ensino superior formado por 402 doutores, 222 mestres, 53 especialistas e graduados, o que possibilita o desenvolvimento de cerca 730
projetos de pesquisa. Também fazem parte do quadro de servidores efetivos da FURG 1059 técnicos administrativos em educação, sendo 105
mestres e 8 doutores. A FURG conta atualmente com 17 PPGs oferecendo 26 cursos de pós-graduação Stricto sensu, sendo 17 em nível de
mestrado e 9 de doutorado, todos tendo como foco principal os Ecossistemas Costeiros e Oceânicos, bem como o desenvolvimento regional
tanto pela formação de recursos humanos, como pelo desenvolvimento de projetos de pesquisa neste ambiente. O programa mais antigo da
instituição é o de Oceanografia Biológica, criado em 1979, no qual atuam 24 professores doutores e, na última avaliação trienal (2007-2009) do
SNPG, avançou o seu conceito de 4 para 5. As pesquisas do programa se desenvolvem nas seguintes linhas: Sistemática, Biologia e Ecologia
de Organismos Marinhos e Estuarinos; Oceanografia Pesqueira; Poluição, Modelagem e Gerenciamento Ambiental.
Quanto à infraestrutura de pesquisa, a FURG conta com 127 laboratórios, centros e núcleos que estão dispostos nas Unidades Acadêmicas de
origem dos docentes dos PPGs, além de contar com o Hospital Universitário, Navio Oceanográfico, Lancha Oceanográfica e o Complexo de
Museus. 
O Curso de Direito da Fundação Universidade do Rio Grande foi criado com a Faculdade de Direito de Rio Grande, fundada em 05/08/1959. Foi
autorizado a funcionar pelo Governo Federal em 08/01/1960, pelo Decreto nº 47.738 e publicado em 02/02/1960. Seu reconhecimento ocorreu
em 14/06/1965, pelo Decreto nº 56.461, publicado no Diário Oficial da União em 06/07/1965. 
A instituição, designada Faculdade de Direito Clóvis Beviláqua por sua instituidora, Mitra Diocesana, era vinculada à Universidade Católica de
Pelotas e, a partir de 1972, foi incorporada à Fundação Universidade do Rio Grande, criada em 20/08/1969.
Nos considerandos do Decreto do Gabinete Episcopal, que criou a Faculdade de Direito de Rio Grande, foi consignada a vantagem da
“formação de líderes que guiem e orientem” a comunidade, e que “as condições de cultura, população e situação especial da Cidade do Rio
Grande, como centro industrial e importante porto marítimo” justificavam a instalação do Curso de Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais. 
De acordo com seu 3º Estatuto, a Universidade Federal do Rio Grande passa a adotar o sistema de divisão institucional em departamentos e
comissões de curso. Assim, foi criado o Departamento de Ciências Jurídicas. Em agosto de 2008, conforme Ata DCJ nº 017/2008, foi dissolvido
o Departamento de Ciências Jurídicas, conforme atual regimento da FURG, e instituída nova Unidade Acadêmica, denominada Faculdade de
Direito – FaDir.
No seu caminho histórico, além dos estudos de formação básica, o curso introduziu no seu currículo – antes e depois de assimilar as diretrizes
vocacionais da FURG – as disciplinas de Direito Internacional, Direito Comercial Marítimo, Direito do Mar, Direito Ambiental e Legislação
Portuária e Pesqueira. No novo percurso, o Curso vem adequando o desenvolvimento dos conteúdos programáticos das disciplinas às novas
diretrizes e aos preceitos constitucionais de direitos sociais, individuais e coletivos, com enfoque especial aos direitos e garantias fundamentais. 
A proposta de criação de um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito atende a demandas institucionais e regionais.
No que tange à contextualização institucional, essa proposta caracteriza-se como uma resposta a objetivos estabelecidos no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), para o período de 2007/2010. A proposta
também atende a uma demanda de formação de recursos humanos na região, na área do Direito. A região costeira do Estado do Rio Grande do
Sul e, particularmente, na região estuarina da Lagoa dos Patos (local de inserção geográfica da FURG) tem apresentado um crescimento
populacional acelerado, acompanhado de uma crescente atividade econômica que impõe transformações importantes no cotidiano da
comunidade, com repercussões de toda ordem e que necessitam ações de prevenção e solução de conflitos na busca de maior justiça social.
A proposta de um Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito, iniciando com o Mestrado, procura caminhar no sentido da
consolidação do Curso de Direito da Universidade Federal de Rio Grande. Estrutura-se em um Programa que possa contemplar, no futuro, após
a sua consolidação, a implementação do Doutorado, sempre preocupado em oferecer Cursos de qualidade, fundamentado na experiência de
uma produção científica confirmada no tempo. A presente proposta procura atender a uma demanda real e reprimida da região sul do Rio
Grande do Sul, para a oferta de cursos pós-graduação stricto sensu na área do Direito.
O curso de graduação em Direito da FURG conta hoje com mais de cinquenta anos, tendo, neste período, formado, em nível de excelência,
aproximadamente 5 mil profissionais em Direito, a maioria destes nos últimos vinte anos. O curso é destaque no Exame da Ordem dos
Advogados do Brasil, sendo recomendado pela OAB e inclui-se entre aqueles que apresentam melhores indicadores de qualidade do MEC/INEP
no Brasil.
Nesta perspectiva, a Universidade Federal do Rio Grande, inserida no ecossistema costeiro, tem a orientação filosófica vocacionada para as
características históricas, culturais e sociais próprias de sua posição ambiental e regional, com a missão institucional de "promover a educação
plena, enfatizando uma formação geral que contemple a técnica e as humanidades".
Nestes termos, tão só a inserção qualificada das Ciências Jurídicas no contexto institucional já reclamaria o desdobramento dos esforços
internos para, em nível de pós-graduação, contribuir para a excelência da formação já destacada oferecida pela FURG, desta feita no campo
das Ciências Sociais Aplicadas, mais precisamente no universo do Direito.
Além disso, a proposição do Mestrado em Direito, como se preconiza, tendo por foco a realização da justiça social, a partir das linhas de
pesquisa ancoradas na solidariedade e na sustentabilidade conformam-se precisamente com a missão institucional e a orientação filosófica,
notadamente quando se tem em conta a efetiva dinâmica da realidade social e econômica local. Revela-se efetivamente imprescindível a
edificação de um projeto de Mestrado no campo jurídico que dê suporte à reflexão profunda da Ciência Jurídica sobre as múltiplas emergências
e transições pelas quais a cidade de Rio Grande e a própria Metade Sul do Estado do Rio Grande do sul tem passado, reclamando uma
correlata expansão correspondente da área educacional, especialmente da Pós-Graduação em Direito.
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Não é por acaso que a metade norte do Estado, mais desenvolvida economicamente, também pujantemente se apresente no universo da
pesquisa jurídica, apresentando-se com 8 mestrados e 4 doutorados, enquanto a metade sul do Estado não dispõe de nenhum Programa de
Pós-Graduação stricto sensu em Direito.
Neste sentido é que se há de entrever a alta relevância e o grande impacto regional da formação dos profissionais com o perfil previsto, eis que
configura a necessária parcela da qualificação jurídica imprescindível ao contexto necessário de desenvolvimento econômico e social que a
região requer.
Note-se, que a região como um todo, num raio de até duzentos quilômetros, possui atualmente pelo menos cinco cursos de graduação em
Direito, os quais, anualmente, lançam no mercado de trabalho aproximadamente (600) seiscentos bacharéis. Assim, há que se ter em conta a
necessidade premente de um Curso de Mestrado em Direito, na metade Sul do Estado, tendo-se assim a perspectiva de propiciar um efetivo
avanço qualitativo à Ciência Jurídica na região, oportunizando espaço adequado de capacitação para este enorme contingente de profissionais.
Destaca-se, que já se encontra na região um universo de pelo menos 500 profissionais que concluíram Curso de Especialização e que
demandam a oportunidade de se lançar em horizontes mais profícuos de capacitação.
Por tudo isto é que a criação do programa de pós-graduação em Direito, iniciando pela proposta de Mestrado, após longo debate e efetivo
comprometimento e incentivo das instâncias superiores da Universidade está a integrar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
A área da Ciência Jurídica ainda se ressente da escassez de professores com titulação de Mestre e Doutor, em virtude da falta de Programas de
Pós-Graduação stricto sensu nas suas respectivas Universidades, somando-se às dificuldades e ônus decorrentes do deslocamento do
professor às Instituições de outras cidades e mesmo, de outros Estados para completar sua formação. Por esses motivos, percebe-se que a
implantação do Curso de Mestrado em Direito repercute, positivamente, nos Cursos de Graduação, que passarão a contar com maior
participação dos professores doutores nas disciplinas jurídicas, o que propulsiona as atividades de pesquisa e orientação individual ou em grupo
nas atividades de iniciação científica.
O ambiente de trabalho acadêmico oferecido pelo Curso de Mestrado, pouco a pouco, vai envolver toda a comunidade jurídica. Assim sendo,
observar-se-á uma atualização sistemática das referências bibliográficas disponíveis na Biblioteca; organização de importantes eventos,
nacionais e internacionais de extensão universitária; e, sobretudo, maior estímulo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, permitindo o
estabelecimento de eixos temáticos de excelência, e uma produção científica de qualidade.
Atualmente, as agências governamentais de financiamento e avaliação das Instituições de Ensino Superior, têm ressaltado a importância da
criação dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu para a área de conhecimento específica, no caso o Direito, com a finalidade de melhor
capacitar os profissionais da docência e operadores do direito, garantindo a qualidade, a dedicação e a projeção dos Cursos de Graduação e
Pós-Graduação nacionalmente, consolidando um ambiente de excelência acadêmica.

Histórico do curso
A trajetória da FURG para criação do Mestrado em Direito iniciou-se nos anos 1990, quando uma intensa política de qualificação procurou
alterar o perfil do corpo docente, que contava com apenas um único professor com titulação stricto sensu (3% do quadro), ainda assim apenas
com Mestrado. Na virada do milênio a unidade já contava com mais de 1/3 de professores com titulação stricto sensu (33% do quadro),
chegando em 2004 a praticamente 50% do quadro, dentre os quais cinco doutores em Direito, condição mínima que se considerou importante
para iniciarem-se os trabalhos para amadurecer a proposição de um futuro Mestrado em Direito na FURG.
Naquele momento a Comissão nomeada pelo Colegiado do então Departamento de Ciências Jurídicas da FURG incluía os professores
Francisco Quintanilha Véras Neto e Eder Dion de Paula Costa e era coordenada pelo professor Everton das Neves Gonçalves. Então já
operavam alguns dos atuais grupos de pesquisa, devidamente certificados junto ao CNPq e com resultados importantes na produção científica,
distribuída no universo dos doutores, situação que continua se consolidando e promovendo um ambiente propício à pesquisa e produção
científica.
Neste contexto, objetivando a formação de uma massa crítica para estes propósitos, se desenvolveram grupos de pesquisa, como o CEJE e o
GTJUS, além de outros mais recentes, todos visando subsidiar as futuras linhas de pesquisa do Mestrado. Tais ações se revelam cada vez mais
necessárias à cidade e ao futuro da própria região, e que permitiria igualmente uma inserção aprimorada da Faculdade de Direito no contexto da
própria Universidade e dos compromissos institucionais regionais e nacionais assumidos e incentivados pelo MEC, nos últimos anos. 
A formação do operador jurídico, adaptado à práxis jurídica cidadã, pode ser impulsionada por um programa de Mestrado voltado ao
amadurecimento do foco voltado ao Direito e à Justiça Social, com destaque às políticas públicas de sustentabilidade e à realização
constitucional da solidariedade, essenciais, para uma região com sérios problemas impulsionados pelo processo de retomada do crescimento
econômico na região, com relevantes impactos na vida da comunidade.
Neste sentido, o futuro programa há de permitir colaborar com novos paradigmas de desenvolvimento tais como a sustentabilidade, a afirmação
de valores humanísticos, bem como a justiça social junto à comunidade acadêmica, na coletividade da FURG e da Cidade de Rio Grande,
situada na Metade Sul do Estado.
Além de permitir a consolidação de um dos objetivos fundamentais do Plano Didático-Pedagógico do Curso de Direito, da FaDir, que consiste na
formação de um perfil do egresso do Curso de Direito da FURG, notadamente pela formação de um Programa de Mestrado, com vocação à
formação de profissionais que possam promover a justiça enquanto um instrumento de inclusão social e respeito à igualdade e alteridade,
assegurando aos membros da coletividade uma equitativa participação no bem comum.
Essa preocupação se revela pela pertinência e relevância da Área de concentração escolhida: Direito e Justiça Social, e pelas linhas de
pesquisa: (1) A realização constitucional da solidariedade; e, (2) As políticas públicas de sustentabilidade, que estão articuladas de forma a
expressar a especificidade da área de conhecimento, de forma a orientar a pesquisa e a produção do conhecimento criativo e qualificado dos
membros do programa em formação. Tal escolha se justifica essencialmente para a melhora da qualificação do corpo discente estimulado pelas
práticas de ensino, pesquisa e extensão permitindo, a formação de operadores e pensadores jurídicos qualificados a interagirem com a
realidade local dos Poderes Público (Judiciário, Legislativo e Executivo) e da coletividade, estabelecendo as necessárias conexões, de modo a
promover a cidadania econômica, multicultural e ambientalmente sustentável, legitimada na vocação regional apregoada pela própria
Universidade Federal de Rio Grande (FURG) em sua filosofia, política e prática.
Em síntese, a equipe do futuro mestrado em Direito se constituiu em 2001 com a formação do Grupo de Pesquisa FURG/CNPq Centro de
Estudos Jurídicos e Econômicos (CEJE) com a missão de viabilizar as pesquisas para o desenvolvimento sustentável e a promoção dos direitos
sociais e coletivos na perspectiva da solidariedade nacional e internacional. A equipe se expandiu em 2007 com a criação do Grupo de Pesquisa
FURG/CNPq Grupo Transdisciplinar de Pesquisa Jurídica para a Sustentabilidade (GTJUS). Desde então a equipe vem se empenhando em
consolidar suas atividades de pesquisa, notadamente pela organização de eventos científicos de âmbito nacional e internacional, assegurando a
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regularidade da publicação da Revista JURIS, Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande, bem como a
organização de obras coletivas visando à divulgação dos resultados das pesquisa realizadas no seio dos Grupos e Projetos institucionalizados
de Pesquisa.
Recentemente, a título de exemplo, a equipe obteve sucesso para o financiamento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República do projeto de criação do Centro de Referência em Direitos Humanos, que está desenvolvendo trabalhos de pesquisa e de extensão
com foco na solução de conflitos sociais existentes na região do entorno da Universidade Federal do Rio Grande. 
Ainda em 2011, quando da primeira apresentação da proposta da criação do Curso de Mestrado em Direito, foi criado o Grupo de Pesquisa
CNPq/FURG Direito e Justiça Social com o objetivo de estimular a produção científica nas linhas da pesquisa do futuro Mestrado, a saber: A
realização constitucional da solidariedade; e As políticas públicas para a sustentabilidade. O resultado foi positivo, posto que foi possível
oportunizar a participação dos professores da equipe em diversos eventos científicos que fortaleceram significativamente a produção científica
da equipe de professores pesquisadores nos últimos dois anos.
Para finalizar, destaca-se o apoio institucional para a qualificação da equipe de professor da Faculdade de Direito que conta hoje com oito
professores doutores e cinco professores afastados para conclusão do Doutorado a partir de 2013.

Cooperação e intercâmbio
A Universidade Federal do Rio Grande possui intercâmbio com a Universidade de Toulouse - Le Mirail, França. Possui também com a
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), da República de Cuba. Destes intercâmbios resultaram ações cooperativas de docentes,
de ambas instituições em atividades de docência e pesquisa conjunta. 
O ano de 2012 foi marcado pela consolidação do intercâmbio com a Université de Rennes 1, da França. Com efeito, no final de outubro,
professores da equipe do futuro mestrado em Direito participaram ativamente da organização do Workshop Internacional de Bioética do RUIB
(Réseau Universitaire International de Bioéthique) contando com a participação de professores juristas de mais de 18 países tratando a
temática: Les incidences de la biomédecine sur la parenté. Importante notar que seguindo o programa da rede os resultados serão publicados
em duas obras, uma em francês e outra em inglês, ainda no ano de 2013, e que contou com financiamento da Agence Nationale de la
Recherche (ANR) da França. 
Os professores que integram o Laboratório de Pesquisa CNRS, IODE (Institut de l’Ouest: Droit et Europe - FR) estiveram na FURG para
participar como conferencistas da Semana Acadêmica do Curso de Direito, e que contou com tradução simultânea, de modo a facilitar a
compreensão dos palestrantes e, ao mesmo tempo, estimulando o interesse dos estudantes e professores pelas temáticas envolvendo a
proteção jurídica do meio ambiente, a propriedade intelectual e o fenômeno da judicialização. 
A equipe do futuro mestrado promoveu igualmente uma parceria com o Mestrado em Direito Agroambiental da Universidade Federal do Mato
Grosso - UFMT, visando a organização de um Seminário sobre a temática da Justiça Ambiental. Importante ressaltar que os trabalhos
apresentados integrarão os próximos números da Revista JURIS, Revista da Faculdade de Direito da FURG; e da Revista Amazônia Legal da
UFMT. 
O sucesso dos eventos acima referidos abriu a possibilidade de formalização da cooperação científica com a assinatura de um Acordo de
Cooperação entre a Universidade de Rennes1 e a FURG, que tendo sido aprovado pelas instâncias administrativas de ambas universidades foi
assinado na cidade de Rennes, no mês de março, quando da participação de dois professores da equipe do futuro Mestrado no Programa de
Professeur invité da Faculdade de Direito da Universidade de Rennes 1.
A título de um resgate histórico o presente intercâmbio, em setembro de 2009 ocorreu o primeiro Colóquio Internacional: política ambiental e
defesa do patrimônio cultural, realizado dentro das atividades do Ano da França no Brasil. Ainda em novembro de 2009 ocorreu o III Seminário
de Direito Ambiental promovido pelo Curso de Especialização em Direito Ambiental da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas
que contou igualmente com a participação de professores franceses da equipe do Laboratório IODE e de membros da equipe de professores do
futuro mestrado da FURG. 
Em maio de 2010 os grupos de pesquisa promoveram o Campus de Recherche Franco-brésilien Environnement, Santé et Propriété Intelectuelle,
realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Rennes 1, França, contando com a participação de uma delegação de 25 professores e
estudantes brasileiros. Nesse evento apresentaram trabalhos 2 professores pertencentes à equipe da presente proposta de Mestrado em
Direito, que estão sendo publicados em 2013, pela Editora da FURG. Em novembro de 2010 ocorreu em Pelotas o IV Seminário de Direito
Ambiental que igualmente contou com a participação de professores da Universidade de Rennes 1, IODE e de professores da FURG,
integrantes da equipe do futuro Mestrado em Direito. Importante destacar que ainda em dezembro de 2011 ocorreu a Journée
Franco-brésilienne: Environnement et Patrimoine Culturel na Universidade de Rennes 1, França, cujos trabalhos foram publicados no número
Especial da Revue Juridique de l’Ouest da Faculdade de Direito da Universidade de Rennes 1, no ano de 2012. Ainda cabe destacar que os
Grupos de Pesquisa estão trabalhando na organização de uma obra coletiva sobre a temática do Patrimônio que tem previsão de ser publicada
na França no decorrer de 2013.
A partir das informações acima transcritas é possível perceber que a pesquisa no âmbito da Faculdade de Direito já tem uma longa trajetória,
com envolvimento de estudantes e professores e, com financiamento junto às agências de fomento nacionais e internacionais. Os esforços da
equipe de professores, conjugado ao apoio institucional, permitem verificar que as ações desenvolvidas objetivam criar espaços de diálogo e de
pesquisas inter, multi e transdisciplinares, que constituem um dos grandes desafios lançado aos juristas e, ao mesmo tempo, buscando a
internacionalização das pesquisas e da produção científica, questões estas que se apresentam como prioridades para a Área do Direito.

Associação de IES
Possui: Descrição complementar:
Não  

Áreas de Concentração
Nome: Descrição:
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Direito e Justiça Social O Curso promoverá estudos críticos e interdisciplinares sobre as relações entre Direito e Justiça Social, enfrentando
questões que relevam da igualdade de direitos, da solidariedade e da sustentabilidade, aprofundando o debate
científico que articula as alternativas para o desenvolvimento sustentável e a igualdade de oportunidades nas
sociedades multiculturais e no mundo globalizado. Para o profissional do Direito destaca-se o grande desafio da
cidadania em face da complexidade da vida em sociedade. O direito deve estar comprometido com a promoção da
cidadania o que implica em superar, juridicamente, a falsa dicotomia entre direitos de liberdade de um lado; e direitos
de igualdade de outro. O pluralismo jurídico nos permite refletir sobre as possibilidades de incorporação
jurisprudencial de soluções de conflitos sociais fundamentadas em valores humanitários, comprometidas com a ética
pública e a justiça social.

Linhas de Pesquisa
Nome: Área relacionada: Descrição:
A realização
constitucional da
solidariedade

Direito e Justiça Social A experiência brasileira de transição democrática se notabilizou pela adoção de uma nova
Constituição que contou com uma efetiva participação popular no processo constituinte.
Nessa perspectiva, a noção de cidadania assume desde então o compromisso com a
efetividade dos direitos constitucionalmente reconhecidos e juridicamente protegidos. A
particularidade da Constituição brasileira seria justamente a sua abertura para um projeto
político-constitucional de correção das desigualdades sociais e econômicas. A correta
aplicação do direito desafia as possibilidades de consolidação da democracia brasileira.
Cotidianamente, as normas jurídicas são questionadas não somente quanto à sua existência,
mas, sobretudo, quanto a sua real possibilidade de transformação social. O profissional do
direito, no contexto brasileiro, deve incorporar ao conhecimento da norma jurídica um valor
ético e político capaz de atender às expectativas da sociedade na promoção da justiça social.

As políticas públicas de
sustentabilidade

Direito e Justiça Social Na democracia constitucional o poder público assume o compromisso de promover políticas
públicas capazes de transformar a realidade caracterizada pelas desigualdades sociais e
econômicas persistentes. A presença da administração pública nas relações sociais deixa de
ser uma opção política governamental, tornando-se uma exigência constitucional de
promoção dos direitos de cidadania. Doravante a exigência de promoção da cidadania não
se limitará aos direitos civis e políticos mais implicará na obrigação de promoção dos direitos
sociais, econômicos e culturais. A realidade multicultural da sociedade brasileira exige que o
direito enfrente questões complexas que envolvem desde a promoção da igualdade de
oportunidades até a constatação ou reconhecimento de universos jurídicos distintos, tais
como os das sociedades indígenas e quilombolas. A relação do homem com a natureza
exige a adoção de políticas públicas de estímulo à sustentabilidade do desenvolvimento.

Caracterização do Curso

Nível: Mestrado Acadêmico
Nome:
Direito e Justiça Social
Objetivos do Curso/Perfil do profissional a ser formado:
Os objetivos do Curso se direcionam à qualificação do profissional da área do Direito para que possa enfrentar os grandes desafios pertinentes
à igualdade na sociedade brasileira. O profissional do Direito deve ser capaz de promover a solução dos conflitos sociais fundamentando suas
ações nas normas jurídicas que promovam a efetividade dos direitos de cidadania e, estar comprometido com a ética e a justiça social.
São os objetivos gerais do Programa:
• Desenvolver temáticas amplas de pesquisa, com articulação interdisciplinar na Área de Concentração Direito e Justiça Social;
• Promover a formação de pesquisadores e preparar professores para o magistério jurídico superior;
• Dinamizar o comprometimento do profissional do Direito com as reflexões teóricas e estimular a produção científica na área;
• Contribuir para o crescimento institucional, influindo positivamente no ensino de graduação e pós-graduação, na pesquisa e na extensão
comunitária e acadêmica.
Como objetivos específicos, propõe-se a:
• Estimular a capacidade crítica de pensar as transformações na sociedade, estimulando a capacidade criativa dos estudantes como atores
inseridos no papel de construir uma sociedade progressivamente melhor e mais justa, livre e solidária;
• Promover a reflexão das estruturas fundamentais do Direito, concebidas em uma ordem de Inclusões e Exclusões Sociais;
• Contribuir para produção do conhecimento científico, cultural, humanístico produzido por seus docentes e discentes, priorizando a produção
científica, a divulgação do conhecimento, a formação de docentes e pesquisadores;
• Estabelecer e manter mecanismos e ações de integração entre a graduação e a pós-graduação e criar um ambiente de promoção da
excelência acadêmica.
• O perfil do egresso do Curso de Mestrado deverá apresentar as seguintes competências: capacidade de compreender a formação profissional
como um processo contínuo de construção de competências, que demanda aperfeiçoamento e atualização permanentes; capacidade de pensar
e apresentar suas posições de maneira crítica e consistente;
• condições de atuar profissionalmente, no âmbito de suas funções, mediante ações cientificamente fundamentadas, tecnicamente adequadas e
socialmente significativas; capacidade de entender as relações sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais e tecnológicas do meio onde
se insere como pessoa e profissional e, de intervir crítica e produtivamente no próprio meio e especialmente, apresentar condições para lidar
com as transformações da sociedade enfrentando as novas situações e desafios que se apresentam ao jurista no mundo contemporâneo.
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Total de Créditos para Titulação:
Disciplinas:
18
Tese/Dissertação:
8
Outro:
6
Periodicidade de Seleção:
Anual
Vagas por Seleção:
20
Descrição sintética do esquema de oferta do curso:
 

Áreas relacionadas:
Nome:
Direito e Justiça Social

Disciplinas

Direito, Ética e Justiça
Nível:Mestrado Acadêmico
Obrigatória:Não
Carga Horária:45
Creditos:3
Ementa:
Estudo das interações entre Direito, ética e justiça. Origens e compreensões do universo ético-jurídico e possibilidades de buscar no Direito,
condições de superação das desigualdades. Serão estudados os temas relativos à Liberdade Civil e as Relações Sociais. Igualdade, Gênero e
Racismo. Direito e Dever. Amor e Lei. Justiça Social e Responsabilidade Social. Dignidade e Honestidade. Verdade e Fraternidade. Violência,
Tolerância e Liberdade.

Bibliografia:
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
BOURDIEU, Pierre. Os Usos Sociais da Ciência. São Paulo: UNESP, 2004.
BOURGEOIS, Bernard. Philosophie et Droits de l’homme de Kant à Marx. Paris : PUF, 1990.
CANTO-SPERBER, Monique (Org.) Dicionário de Ética e Filosofia Moral. 2 Volumes. São Leopoldo, RS.: Editora Unisinos, 2003.
COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao Direito. Lisboa: Editorial Estampa, 2005.
PERELMAN, Chain. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. Vol 1, A crítica da
razão indolente; contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2000.
SERRES, Michel. O Contrato Natural. Lisboa: Instituto Piaget, 1990.
SERRES, Michel. O Terceiro Excluído. Lisboa: Instituto Piaget, s/d.
SINGER, Peter. Um Só Mundo; a ética da globalização. Lisboa: Gradiva, 2004 .
TOURAINE, Alain. Iguais e Diferentes; poderemos Viver Todos Juntos? Lisboa: Instituto Piaget, 1998.
VAZ, Henrique C. de Lima. Ética e Direito. São Paulo: Edições Loyola, 2002.
VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico. São Paulo: Saraiva, 2009.

Metodologia da Pesquisa Jurídica
Nível:Mestrado Acadêmico
Obrigatória:Sim
Área(s) de Concentração:
Direito e Justiça Social
Carga Horária:45
Creditos:3
Ementa:
Epistemologia jurídica. Importância do Método na produção científica: particularidades da pesquisa jurídica e jurisprudencial. As grandes etapas
da elaboração do trabalho científico: escolha do tema, delimitação da problemática, construção do sumário, e seleção bibliográfica. Normas
técnicas de apresentação de trabalhos científicos: referências bibliográficas, citações e notas de rodapé. A produção textual: linguagem e estilo.
A relação orientador/orientando.
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Bibliografia:
ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 2009.
BEAUD, Michel. L’art de la thèse. Paris: La Découverte, 2003.
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da Pesquisa Jurídica. São Paulo Saraiva, 2011.
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Teoria e Metodologia da Pesquisa Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2010.
CARBONNIER, Jean. Flexible droit; pour une sociologie du droit sans rigueur. 10è édition. Paris: LGDJ, 2001.
CASTANHEIRA NEVES, Alfredo. Metodologia Jurídica: problemas fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 1993.
CASTANHEIRA NEVES, Alfredo. O actual problema metodológico: da interpretação jurídica. Coimbra: Coimbra Editora, 2011.
DREYFUS, Simone. La thèse de Doctorat et le Memoire: étude methodologique. Paris : Editions Cujas, 1981.
ECO, Humberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2009.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo, Atlas, 2010.
LAMY, Marcelo. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
LEITE; Eduardo de Oliveira. A Monografia Jurídica. São Paulo: Editora RT, 2008.
PAMPLONA FILHO, Rodolfo (Org.). Metodologia da Pesquisa em Direito e a Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2011.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2010.

Direito, Diversidade e Inclusão Social
Nível:Mestrado Acadêmico
Obrigatória:Não
Carga Horária:45
Creditos:3
Ementa:
Paradigmas de multiculturalismo, de cidadania e de inclusão social. A crise de cidadania no âmbito do Estado. As concepções de cidadania e as
possibilidades de seu exercício em ambientes multiculturais. Mecanismos estruturais de produção e de exclusão. Identidade, igualdade e
diferença no âmbito multicultural. Inclusão social em sociedades complexas. A emergência de uma esfera pública transnacional e a realização
da cidadania.

Bibliografia:
ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. de Roberto Raposo. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.
BAUMAN, Zigmunt. O mal-estar na pós-modernidade. Trad. Mauro Gama et al. Rio de janeiro: Zahar. 1998.
BENHABIB, Seyla. Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos. Barcelona: Gedisa, 2004.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guaraci Lopes Louro – 5. ed. – Rio de Janeiro: DP&A,
2001.
KYMLICKA, Will. Ciudadanía multicultural; una teoria liberal de los derechos de lãs minorias. Traducción de Carme Castells Auleda. Barcelona:
Paidós, 1996.
PANIKKAR, Raimundo. Sobre el dialogo intercultural. Traducción y presentación de J. R. Lopes de La Osa. Salamanca: Editorial San Esteban,
1990.
SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2002.
SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Reconhecer para libertar; os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2003.
TAYLOR, Charles. El multiculturalismo y la politica do reconhecimento. México: Fondo de Cultura Econômica, 1993.
TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos? iguais e diferentes. Petrópolis: Vozes, 1999.

Constituição e Justiça Social
Nível:Mestrado Acadêmico
Obrigatória:Não
Carga Horária:45
Creditos:3
Ementa:
Por uma teoria contemporânea da Constituição: o constitucionalismo liberal, social e democrático. As transformações sociais do Direito Público.
A publicização do direito: o fenômeno da constitucionalização do Direito Privado. Constituição e Justiça: o fenômeno do ativismo judicial; o risco
do governo dos juízes. A judicialização da política: a superação das desigualdades sociais. A efetividade da Constituição: a Justiça
Constitucional.

Bibliografia:
ANJOS, Leonardo Fernandes dos; OLIVEIRA, Umberto Machado. Ativismo Judicial. Curitiba: Juruá, 2010.
BERNANRD, Jean-Marie; CARRAUD, Michel (Sous la direction). Justice et Démocratie en Amérique Latine. Grenoble : PUG, 2005.
BIRNFELD, Carlos André. Princípios Ambientais Constitucionais. Pelotas: Delfos, 2011.
BIRNFELD. Carlos André. Arquitetura normativa da ordem constitucional brasileira. Pelotas: Delfos, 2008.
BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da democracia participativa. 3ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008.
BORGES, Edinaldo de Holanda. A teoria da democracia e o estado de direito. Newbook, 2010.
BULZICO, Bettina (org.). Sustentabilidade, desenvolvimento e democracia. Ijuí: Unijuí, 2010.
BURDEAU, Georges. O Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
COMMAILLE, Jacques. La juridicisation du politique. Paris: LGDJ, 2010.
COPPENS, Philippe; LENOBLE, Jacques (Sous la direction de). Démocratie et procéduralisation du droit. Bruxelles: Bruylant, 2001.
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DUHAMEL, Olivier; CARCASSONE, Guy. Le QPC (Question prioritaire de constitutionnalité). Paris: Dalloz, 2011.
DUPUY, Jean-Pierre. Libéralisme et justice sociale; le sacrifice et l'envie. Paris: Hachette Pluriel Reference, 2009.
ELY, John Hart. Democracia e desconfiança: uma teoria do controle judicial de constitucionalidade. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
FARIA, José Eduardo. Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros, 2010.
FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Direito Constitucional e Democracia; entre a globalização e o risco. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
FORSÉ, Michel; GALLAND, Olivier. Les français face aux inégalités et à la justice sociale. Paris: Armand Colin, 2011.
GARAPON, Antoine. La raison du moindre État; le néolibéralisme et la justice. Paris: Odile Jacob, 2010.
HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia; entre facticidade e validade. Vol. 1. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1997.
HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia; entre facticidade e validade. Vol. 2. 2ª edição. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 2003.
KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
POLICAR, A. La justice sociale; les enjeux du pluralisme. Paris: Armand Collin, 2006.
RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial; parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010.

Direito e Economia Solidária
Nível:Mestrado Acadêmico
Obrigatória:Não
Carga Horária:45
Creditos:3
Ementa:
A socioeconomia solidária. A precariedade do mundo do trabalho. Alternativas para a geração de trabalho e renda. A garantia de direitos
humanos na sociedade capitalista. Políticas públicas de inclusão social.

Bibliografia:
ALIER, Joan Martínez. O Ecologismo dos Pobres. São Paulo: Editora Contexto: 2007.
ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho. Boitempo editorial, São Paulo, 1999.
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Forense Universitária, São Paulo, 2000.
BOURDIEU, Pierre. Poder, Derecho Y Clases Sociales. Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000.
BORDIEU, Pierre. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
BORON, Atílio A. et al. SADER.Emir; GENTILI, Pablo (Orgs.). Pós-neoliberalismo II: que Estado para que democracia? 2. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2000.
CASTEL, Robert. As Metamorfoses da Questão Social: Uma crônica do salário. Editora Vozes, Rio de Janeiro, 2001.
CATTANI, Antônio David(org.). A Outra Economia. Veraz Editores. Porto Alegre, 2003.
CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução de Silvana Finzi Foá. São Paulo: Xamã, 1996.
CHOSSUDOVSKY, Michel. A Globalização da Pobreza. Impactos das reformas do FMI e Banco Mundial. São Paulo: Moderna, 1999.
FRANÇA FILHO, Genauto e LAVILLE, Jean-Louis. Economia Solidária: uma abordagem internacional. UFRGS editora, Porto Alegre, 2004.
GORZ, André. Crítica da Divisão do Trabalho. Martins Fontes, São Paulo, 1996.
KURZ, Robert. O Colapso da Modernização. Editora Paz e Terra, São Paulo, 1999.
KATZ, Claudio; COGGIOLA, Osvaldo. Neoliberalismo ou crise do capital. São Paulo: Xamã, 1996.
KLEIN, Naomi. A doutrina do choque: a ascensão do capitalismo do desastre; tradução Vânia Cury. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Volume 1. São Paulo: Abril, 1983.
MONTIBELLER-Filho, Gilberto. O Mito do Desenvolvimento Sustentável. Meio Ambiente e custos sociais no moderno sistema produtor de
mercadorias. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008.
NEGRI, Antonio. O Poder Constituinte. DP&editora, Rio de Janeiro, 2002.
PERRAULT, Gilles (org.). O Livro Negro do Capitalismo. Editora Record, Rio de Janeiro, 2005.
SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. Editora Fundação Perseu Abramo, São Paulo, 2002.
SINGER, Paul. Uma Utopia Militante. Editora Vozes, Petrópolis, 1999.
SOUZA SANTOS, Boaventura, Maria Paula Meneses (Org). Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 2010.
SOUZA SANTOS, Boaventura. (org.). Produzir Para Viver. Os Caminhos da Produção Não Capitalista. Civilização Brasileira, 2005.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Conhecimento prudente para uma vida decente. São Paulo: Cortez, 2004.

Educação em Direitos Humanos
Nível:Mestrado Acadêmico
Obrigatória:Não
Carga Horária:45
Creditos:3
Ementa:
A Educação Cidadã enquanto paradigma que sustenta a concepção dos Direitos Humanos na educação. Participação da escola, universidade,
movimentos sociais, meios de comunicação social e relações de trabalho. A educação, como contribuição à criação de uma cultura universal
dos direitos humanos. Prática da tolerância, do respeito à diversidade de gênero e cultura, da amizade entre todas as nações, povos indígenas e
grupos raciais, étnicos, religiosos e linguísticos.

Bibliografia:
BITTAR, Eduardo. Educação e metodologia para os Direitos Humanos. São Paulo, Quartier latin, 2008.
COMPARATO, Fábio. Konder. Para Viver a Democracia. São Paulo: Brasiliense, 1989.
CARDOSO, Carlos. Educação multicultural: percurso para práticas reflexivas. Lisboa, Texto editora, 1996.
DALLARI, D. A. Direitos humanos e cidadania. São Paulo. Moderna editora. 2004.
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DEMO, P. - Desafios Modernos da Educação. Petrópolis, Vozes, 1985;
FREIRE, P. Ação Cultural para a liberdade. Rio de Janeiro, Paz e terra, 1969
FREIRE, P. Pedagogia da Esperança, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
SCHILLING, Flávia. Direitos humanos e educação. São Paulo, Cortez, 2005.
HERKENHOFF, J. B. Direitos Humanos: a construção universal de uma utopia. São Paulo. Santuário, 1997.
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo. Saraiva. 2010.
SILVA, Reinaldo Pereira e. Direitos humanos como educação para a justiça. São Paulo; LTR.1998.

Direito, Saúde e Bioética
Nível:Mestrado Acadêmico
Obrigatória:Não
Carga Horária:45
Creditos:3
Ementa:
Princípios e normas que orientam o desenvolvimento da ciência aplicado às intervenções sobre o corpo e a saúde humana e à biomedicina.
Bioética e Biodireito: interfaces. Saúde humana, ética biomédica e regulamentação da reprodução humana assistida, redesignação sexual,
interrupção da gravidez, pesquisas genéticas, recombinação de genes, eugenia, transplante de órgãos entre seres vivos e “post mortem”,
genoma humano, criação e patenteamento de seres vivos, eutanásia, ortotanásia e propriedade do corpo vivo e morto.

Bibliografia:
BEAUCHAMPS, Tom L., CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. Tradução de Luciana Pudenzi. São Paulo: Loyola. 2002.
BERLINGUER, Giovanni. Bioética Cotidiana. Brasília: UNB. 2004BRAUNER, Maria Claudia. Direito, sexualidade e Reprodução humana.
Conquistas médicas e o debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar. 2003.
BRAUNER, Maria Claudia Crespo. (Org.) Ensaios de Biodireito: respeito à vida e aos imperativos da pesquisa científica. Pelotas: Delfos. 2008
BEAUCHAMPS, Tom L., CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. Tradução de Luciana Pudenzi. São Paulo: Loyola. 2002.
CASABONA, Carlos Maria Romeo. Biotecnologia, Direito e Bioética. Belo Horizonte: Del Rey. 2002.
CASABONA, Carlos María Romeo e FREIRE de SÁ, Maria de Fátima. Desafios jurídicos da Biotecnologia. Belo Horizonte: Mandamentos. 2007
FEUILLET- Le MINTIER, Brigitte.(dir.) Normativité et biomédecine. Paris : Economica. 2003.
FEUILLET-LIGER, Brigitte.(dir) Procréation médicalement assisteé et anonymat: panorama international. Collection Droit, bioéthique et societé.
Paris : Bruylant. 2009.
FEUILLET-LIGER, Brigitte e IDA, Ryuichi (dir.) Adolescent et acte médical, regards croisés : approche internationale et pluridisciplinaire.
Collection Droit, bioéthique et societé. Paris: Bruylant. 2010.
GEDIEL, José Antônio Peres. Os transplantes de órgãos e a invenção moderna do corpo. Curitiba: Moinho do Verbo, 2000. v. 1. 221 p.
HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana. Tradução de Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes. 2004.
DWORKIN, Ronald. Domínio da Vida. Aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins
Fontes. 2003.
FABRIZ, Daury César. Bioética e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Mandamentos. 2003.
ENGELHARDT Jr., H.Tristram. Fundamentos da Bioética. São Paulo: Loyola. 1998.
MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2000.
SARLET, Ingo; LEITE, George. (orgs.) Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: Método. 2008.
SINGER, Peter. Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes. 2006
HERVÉ, Christian et al. La nanomédecine: enjeux éthique, juridiques et normatifs. Paris: Dalloz. 2006.

Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade e suas repercussões no Direito
Nível:Mestrado Acadêmico
Obrigatória:Não
Carga Horária:45
Creditos:3
Ementa:
As relações entre sociedade, conhecimento científico, desenvolvimento capitalista e sustentabilidade no contexto internacional, na América
Latina e no Brasil. A mundialização da economia e a nova ordem mundial. O papel do conhecimento científico e tecnológico e as repercussões
no Direito.

Bibliografia:
ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine. Os juízes na mundialização: a nova revolução do Direito. Lisboa: Instituto Piaget, 2006.
BAUMGARTEN, M. O Debate Público de Ciência e Tecnologia. Divulgação, difusão e popularização. In: KERBAUY, M. T.; ANDRADE, T. H.;
HAYASHI, C. R. (orgs.). Ciência, Tecnologia e Sociedade no Brasil. São Carlos, Editora Alinea, 2012. P. 86-95.
BAUMGARTEN, M. Conhecimento e Sustentabilidade. Políticas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil contemporâneo. Porto Alegre:
Editora UFRGS; Editora Sulina, 2008.
BAUMGARTEN, M. (org) Conhecimentos e redes: sociedade, política e inovação. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005.
BARROS, F. A tendência concentradora da produção de conhecimento no mundo contemporâneo. Brasília, Paralelo 15, 2005
BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do globalismo: respostas à globalização. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
BORDIEU, Pierre. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
BORON, Atílio A. et al. SADER.Emir; CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução de Silvana Finzi Foá. São Paulo: Xamã, 1996.
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HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Cidadania Ecológica
Nível:Mestrado Acadêmico
Obrigatória:Não
Carga Horária:45
Creditos:3
Ementa:
Elementos introdutórios: referências político-jurídicas que se constituem em fonte material do Direito Ambiental. Conceitos básicos que
instrumentam o Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. As Políticas Públicas, os poderes públicos e o meio ambiente: Poder
Legislativo Ambiental. Poder Executivo Ambiental. Poder Judicial Ambiental. Cidadania ecológica: delineamento constitucional do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Direito ao Bem-estar ambiental. Deveres ambientais.

Bibliografia:
BIRNFELD, Carlos André. Cidadania Ecológica. Pelotas, Delfos, 2006
BIRNFELD, Carlos André. Arquitetura Normativa da Ordem Constitucional. Pelotas, Delfos, 2008
BIRNFELD, Carlos André. Princípios Ambientais Constitucionais. Pelotas: Delfos, 2011.
CAVALCANTI, Clóvis. (Org) Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas Públicas. 4ed. São Paulo: Cortez, 2002
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2011
MILARE, Edis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011
OST, François. A Natureza á margem da Lei. Piaget, 2001
SARLET, Ingo Wolfgang. (org.) Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2010.
DIAS, José Eduardo Figueiredo. Direito Constitucional e administrativo do ambiente. 2ª Ed. Coimbra: Almedina, 2007.
FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção do ambiente. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à informação e meio ambiente. São Paulo: Malheiros, 2006.
SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. Proteção jurídica a diversidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005.

Pluralismo Jurídico e Justiça Social
Nível:Mestrado Acadêmico
Obrigatória:Não
Carga Horária:45
Creditos:3
Ementa:
Pluralismo e Globalização. Pluralismo jurídico: acepções. Cultura e Direitos Humanos. Humanismo jurídico. Teorias da Justiça. Teorias críticas
do Direito. Justiça social e produção normativa. Ordens jurídicas e valoração ética. Emancipação social. Elementos que compõem o conceito de
pluralismo jurídico. Novos sujeitos sociais, cultura da descentralização, democracia, participação política e ação direta.

Bibliografia:
BAUMAN, Zigmunt. Globalização: As conseqüências humanas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1999.
CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa. São Paulo: Max Limond.
CARBONNIER, Jean. Sociologie juridique. Paris, PUF 2004.
CORREAS, Oscar. Pluralismo jurídico, alternatividad y derecho indígena. México D.F. ,Fontamara, 2003.
GIDDENS, Antony. Welfare State e políticas sociais. A terceira via. Rio de Janeiro, Record, 1998.
MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao Direito. Editorial Stampa, 1989.
OLIVÉ, Léon. Interculturalismo y justicia social. México: UNAM, 2004.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7. ed. São Paulo:Saraiva, 2007.
SANTOS, Boaventura de Souza. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo, Boitempo. 2007.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização; do pensamento único à cosmociência universal. 3ed. Rio de Janeiro, Record, 2000.
SANTOS, Sidney Francisco Reis dos. Mulher Sujeito ou Objeto de sua Própria História ? Um Olhar Interdisicplinar na Historia dos Direitos
humanos das Mulheres. Florianópolis:OAB/SC, 2006
SANTOS, Sidney Francisco Reis dos; VERAS NETO, Francisco Quintanilha. Sociologia dos Direitos Fundamentais. Curitiba, IESDE, 2009
SANTOS,Sidney Francisco Reis dos; LACERDA, Carmem Miranda de.(Orgs) Debate Interdisciplinar sobre os Direitos Humanos das Mulheres.
Florianópolis: Insular, 2010.
SCOOT, Joan W. A cidadã Paradoxal As feministas francesas e os direitos do homem. Florianópolis:Editora Mulheres, 2002
TOURAINE, Alain, O mundo das Mulheres. Petropolis, RJ: Vozes, 2007
VERÁS NETO, Francisco Quintanilha (Org.). Pluralismo Jurídico: os novos caminhos da contemporaneidade. São Paulo: Saraiva, 2010.
WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico; fundamentos de uma nova cultura no Direito. São Paulo: Alfa-Omega. 2001.

Justiça Social e Sistema Penal
Nível:Mestrado Acadêmico
Obrigatória:Não
Carga Horária:45
Creditos:3
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Ementa:
Análise das categorias e dos sistemas jurídico-penais contemporâneos, objetivando o fortalecimento do núcleo discursivo-jurídico de contenção
do poder punitivo e tendo como postulados a desconstrução como possibilidade de justiça e a redução de danos em uma justiça como direito.

Bibliografia:
AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo, 2008.
DERRIDA, Jacques. Força de lei: o fundamento místico da autoridade. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
GOLDSCHMIDT, James. Problemas jurídicos y políticos del proceso penal. In: GOLDSCHMIDT, James. Derecho, derecho penal y proceso I:
problemas fundamentales del derecho. Madrid: Marcial Pons, 2010.
JAKOBS, Gunther. MELIA, Cancio. Derecho penal del enemigo. Madrid: Civitas, 2003.
ROXIN, Claus. La evolución de la política criminal, el derecho penal y el proceso penal. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2000.
RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Tomo III. Campinas, SP: Papyrus, 1997.
CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
CARVALHO, Salo de. Pena e garantias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
CUNHA MARTINS, Rui. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
D’AVILA, Fábio Roberto. O Direito e a Legislação Penal Brasileiros no Séc. XXI: entre a Normatividade e a Política Criminal. In: GAUER, Ruth
CHITTÓ, Maria (Org.). Criminologia e Sistemas Jurídico-penais Contemporâneos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008.
FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: RT, 2002.
FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2003.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2008.
LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional: Volume 1. Rio De Janeiro: Lumen Juris, 2010.
SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça em seus termos: dignidade humana, dignidade do mundo. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2010.
ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro – I. Rio de Janeiro: Revan, 2003.

Políticas Públicas e Justiça Social
Nível:Mestrado Acadêmico
Obrigatória:Não
Carga Horária:45
Creditos:3
Ementa:
Estado, Sociedade e Desenvolvimento Capitalista. Processos de formulação, gestão e controle das políticas públicas. Relações entre políticas
públicas, democracia, cidadania e justiça social.

Bibliografia:
AFONSO, A. J. Reforma do Estado e políticas institucionais: entre a crise do Estado-Nação e a emergência da regulação supranacional.
Educação e Sociedade, Campinas, CEDES, v. XXII, n. 75, p. 15-32, ago. 2001.
ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo (Orgs.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o estado
democrático. São Paulo: Paz e Terra, 1995.
BAUMGARTEN, M. Conhecimento e sustentabilidade: Políticas de ciência e tecnologia no Brasil contemporâneo. Porto Alegre: Ed. UFRGS; Ed.
Sulina, 2008.
BERNARDO, M. Políticas públicas e Sociedade Civil. In: BURSZTYH, M. (Org.) A difícil sustentabilidade: política energética e conflitos
ambientais. Rio de Janeiro: Garamond, 2001. p. 41-57.
BEHRING, Elaine R.; BOSCHETTI, Ivanete. Política social – fundamentos e história. São Paulo: Cortez, 2008.
BURSZTYH, Marcel. Armadilhas do progresso: contradições entre economia e ecologia. Sociedade e Estado, Brasília, UnB, v. X, n. 1, p. 97-124,
jan./jun 1995.
BUCI-GLUCSMANN, Cristine. Gramsci e o Estado. São Paulo: Paz e Terra, 1980.
CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
CASTILHO, Ricardo. Justiça social e distributiva. São Paulo: Saraiva, 2009.
DRAIBE, Sonia; RIESCO, Manuel. Estados de Bem-Estar Social e estratégias de desenvolvimento na América Latina. Um novo
desenvolvimentismo em gestação? In: Sociologias. Porto Alegre, PPGS, 2011, ano 13, n. 27, p 220-255.
ESPING-ANDERSEN, G. As três economias políticas do Welfare State. Lua Nova, São Paulo, Marco Zero, n. 24, p. 85-116, set. 1991.
FERNANDES, Luis. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir.; GENTILI, Pablo (Orgs.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o estado
democrático. São Paulo: Paz e Terra, 1995.

Justiça socioambiental
Nível:Mestrado Acadêmico
Obrigatória:Não
Carga Horária:45
Creditos:3
Ementa:
Atos decisórios jurisdicionais e sustentabilidade: inserção nos problemas e conflitos ambientais locais; prevenção e recuperação do meio
ambiente. Consciência ambiental do operador jurídico e capacidade transformadora da realidade: reconstrução de saberes e fazeres.

Bibliografia:
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org). Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2010.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2010.
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MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução de Eliane Lisboa. Porto Alegre: Sulina, 2007.
PRADO. Lídia Reis de Almeida. O juiz e a emoção: aspectos da lógica da decisão judicial. Campinas: Millennium, 2005.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
LOUREIRO, Carlos Frederico B. Trajetória e fundamentos da educação ambiental. São Paulo: Cortez, 2004.
OLIVEIRA, Flávia de Paiva Medeiros de; GUIMARÃES, Flávio Romero. Direito, meio ambiente e cidadania: uma abordagem interdisciplinar. São
Paulo: Madras, 2004.
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo civil ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
FREITAS, Vladimir Passos de. Águas: aspectos jurídicos e ambientais. Curitiba: Juruá, 2008.
GARAPON, Antoine. Bem julgar: ensaio sobre o ritual judiciário. Lisboa: Instituto Piaget, 1997.
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002.
LOUREIRO, Carlos Frederico B. Educação ambiental e “teorias críticas”. In: GUIMARÃES, Mauro (Org.). Caminhos da educação ambiental: da
forma à ação. Campinas: Papirus, 2008, p. 51-86.
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Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:2706112492
Título da produção:Justice Constitutionnelle et démocratie: la consolidation des institutions démocratiques au Brésil
Ano da publicação:2005
Destaque:Sim
Complemento da citação:
In: Justice et Démocratie en Amérique Latine. Sous la direction de Marie-julie Bernanrd; Michel Carraud. Grenoble: PG/CREDAP, p. 145-162,
2005.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9973815467
Título da produção:Les secondes chambres et le pouvoir exécutif
Ano da publicação:2004
Destaque:Sim
Complemento da citação:
In: Les secondes chambres parlementaires. Rexueil des cours, vol. XIII, Tunis: Académie Internationale de Droit Constitucionnel, p. 325-347,
2004.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9782802730460
Título da produção:L'acte médical et l'autonomie de l'adolescente au Brésil: perspectives bioéthiques et juridiques
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com Maria Claudia Crespo Brauner. In: Adolescent et acte médical, regards croisés: approche internationale et pluridisciplinaire.
Organizado por Brigitte Feuillet-Liger; Ryuiche Ida. Bruxelles: Bruylant, p. 143-154, 2011.

MAIRA BAUMGARTEN CORREIA
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:Eixo IV. Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento social
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Coautoria PIRES, M.M.Y.; COMASSETTO, L.R. In: 1ª Conferência Regional Sul de Ciência, Tecnologia e Inovação, Canela, 2010. Documento
Síntese. Porto Alegre: SCTRS, p. 53-67, 2010.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9788575165
Título da produção:O debate público de ciênica e tecnologia: divulgação, difusão e popularização
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
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Complemento da citação:
In: KERBAUY, M. T.; ANDRADE, T. H.; HAYASHI, C. (Org.). Ciência, Tecnologia e Sociedade no Brasil. São Carlos: Ed. Alinea, p. 85-96, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9788520506
Título da produção:Políticas públicas e sustentabilidade
Ano da publicação:2011
Destaque:Sim
Complemento da citação:
In: José vicente Tavares dos Santos; Alex Niche Teixeira; Maurício Russo (Org.). Violência e Cidadania; práticas sociológicas e compromissos
sociais. Porto Alegre Sulina, p. 436-463, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:978853860095
Título da produção:Universidade e sustentabilidade: repercussões sociais da pesquisa e divulgação de ciência e tecnologia
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
In: Ernani Lampert; Maíra Baumgarten (Org.). Universidade e Conhecimento: possibilidades e desafios na contemporaneidade. Porto Alegre: Ed.
UFRGS/Ed. Sulina, p. 67-84, 2010.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:978858049014
Título da produção:Tecnologia sociais
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: CATTANI, A. D.; HOLZMANN, L. (org.) Dicionário de Trabalho e Tecnologia. 2ª edição. Porto Alegre: Ed. Zouk, p. 410-414, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:978858049014
Título da produção:Tecnologia e Desenvolvimento
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: CATTANI, A. D.; HOLZMANN, L. (org.) Dicionário de Trabalho e Tecnologia. 2ª edição. Porto Alegre: Ed. Zouk, p. 398-406, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:978858049014
Título da produção:Tecnologia
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria Holzmann, L. In: CATTANI, A. D.; HOLZMANN, L. (org.) Dicionário de Trabalho e Tecnologia. 2ª edição. Porto Alegre: Ed. Zouk, p.
391-398, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:978858049014
Título da produção:Reestruturação produtiva
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Holzmann, L. In: CATTANI, A. D.; HOLZMANN, L. (org.) Dicionário de Trabalho e Tecnologia. 2ª edição. Porto Alegre: Ed. Zouk, p. p.
315-319, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:978858049014
Título da produção:Tecnociêcia e Trabalho
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: CATTANI, A. D.; HOLZMANN, L. (org.) Dicionário de Trabalho e Tecnologia. 2ª edição. Porto Alegre: Ed. Zouk, p. 385-391, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:978858049014
Título da produção:Sustentabilidade
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: CATTANI, A. D.; HOLZMANN, L. (org.) Dicionário de Trabalho e Tecnologia. 2ª edição. Porto Alegre: Ed. Zouk, p. 378-382, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:978858049014
Título da produção:Divulgação em Ciência e Tecnologia
Ano da publicação:2011
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Destaque:Não
Complemento da citação:
In: CATTANI, A. D.; HOLZMANN, L. (org.). Dicionário de Trabalho e Tecnologia. 2ª edição. Porto Alegre: Ed. Zouk, p. 130-133, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
ISSN:978853860
Título da produção:Universidade e Conhecimneto; possibilidades e desafios na contemporaneidade
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Coorganização LAMBERT, E. (Orgs.). Porto Alegre: UFRGS, 2010, 167p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:978859823355
Título da produção:Pesquisa em ciência, tecnologia e inovação no Brasil
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: Carlos Benedito Martins (coord. geral); Heloisa T. de souza Martins (coord. de área) (Org.). Horizontes das ciências sociais no Brasil;
Sociologia. São Paulo: ANPOCS/Ed. Barcarolla/Discruso Editora, V. 1, p. 441-474, 2010.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
ISSN:223666636
Título da produção:Estudos Sociais em Ciência, Tecnologia e inovação no Brasil: tendências e perspectivas
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: XV Congresso Brasileiro de Sociologia; XV Congresso Brasileiro de Sociologia: mudanças, permanências e desafios. Curitiba, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
ISSN:18088718
Título da produção:O debate público de ciênica e tecnologia: divulgação, difusão e popularização
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: IV Simpósio Nacional de Tecnologia e Sociedade: Ciência e Tecnologia construindo a igualdade na diversidade. Curitiba: ESOCITE BR, 2011
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Ciência, Tecnologia e inovação social
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com Maria Lucia Maciel; SOBRAL, F. A. F. LIINC em REvista, v. 8, p. 1-10, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Conhecimento e sustentabilidade; políticas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil contemporâneo
Ano da publicação:2008
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Porto Alegre: EdUFRGS, 2008. 262p.

EDER DION DE PAULA COSTA
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:A sujeição do trabalhador na atividade flexível e multifuncional; a aplicação do sistema do controle do trabalhador
Ano da publicação:2005
Destaque:Sim
Complemento da citação:
JURIS, Rio Grande: FURG, p. 271-282.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:Pelo direito a alimentação: a segurança alimentar na busca da efetividade dos direitos fundamentais
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: X Seminário internacional: os direitos fundamentais no Estado socioambiental, Porto Alegre.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
ISSN:14133571
Título da produção:Os Direitos humanos e a democracia: o acúmulo de significados vazios como entrave para uma real efetivação
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Alexandre Neves Sapper, JURIS, Rio Grande: FURG, v. 15, p. 5-17.
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Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
ISSN:14133571
Título da produção:A injustiça social expressa na carreira docente no ensino superior brasileiro em 2009; 21 anos de incertezas: crônica da

maioridade
Ano da publicação:2009
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Coautoria Carlos Andre Birnfeld. JURIS, Rio Grande, FURG, v. 14, p. 9-22.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9788575662625
Título da produção:Economia solidária e empreendimentos populares: as potencialidades da organização do trabalho associado
Ano da publicação:2013
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Éder Dion de Paula Costa; Paulo Ricardo Opuszka. Direito, justiça e Ambiente: perspectivas franco-brasileiras. Rio Grande: Furg, p. 151-167.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
ISSN:14133571
Título da produção:A política de segurança alimentar e a agroecologia através da extensão universitária
Ano da publicação:2013
Destaque:Não
Complemento da citação:
COSTA, Éder Dion de Paula; KORTING, Matheus Sehn; NASCIMENTO, Marlo do; NOBRE, Lúcia. JURIS, Revista da Faculdade de Direito. Rio
Grande: FURG, n. 19, p. 91-108, 2013.

MARIA CLAUDIA CRESPO BRAUNER
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
ISSN:09901027
Título da produção:Réflexions sur la production agricole et la sécurité alimentaire dous l'angle de la justice environnementale
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com Laíse Graff. Revue Juridique de l'Ouest. Rennes: PUR, vol. spécial, p. 45-64, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9788575662625
Título da produção:A produção de agrocombustíveis no Brasil e os impactos socioambientais
Ano da publicação:2013
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com Patricia Schneider. In. Direito, Justiça e Ambiente; perspectivas fgranco-brasileiras. Organizado por Anderson O. C. Lobato;
Philippe Pierre. Rio Grande: FRUG, p. 41-62, 2013.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9782804454296
Título da produção:Le cadre normatif des nanotechnologies au Brésil
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com Anderson O. C. Lobato. In: Des nanotechnologies aux technologies émergentes; la régulation en perspectives. Sous la direction
de Stéphanie Lacour. Bruxelles: Éditions Lancier, p. 203-214, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9788581481357
Título da produção:Biotecnologia e Direito: compromissos com a proteção da saúde humana e ambiental
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: Biotecnologia e Direito Ambiental; possibilidades de proteção da vida a partir do paradigma socioambiental. Org. Maria Claudia Crespo
Brauner; Mônica Souza Liedke; Patrícia Schneider. Jundiaí: Paco Editorial, p. 9-27, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9788588512573
Título da produção:O direito à saúde no Brasil: anseios por uma justiça comprometida com o bem estar social
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com CIGNACHI, J. C. B. In: II Congresso Internacional Florense de Direito e Ambiente. Caxias do Sul: Plenum, p. 1-15, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9788588512573
Título da produção:Saúde socioambiental: perspectivas jurídicas e bioéticas para um novo paradigma da saúde
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Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com Karian Morgana Furlan. II Congresso Internacional Florense de Direito e Ambiente. Caxias do Sul: Premun, p. 130-147, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9788570616821
Título da produção:Tutela do genoma humano como um direito humano fundamental
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com MARTINOTTO, F. In: Ética ambiental e Bioética: proteção jurídica da biodiversidade. Caxias do Sul: EdUCS, p. 25-44, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9788536230702
Título da produção:Terapia celular humana: bioética, justiça e responsabilidade social na saúde
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com Tanise Zago Thomasi. In: Terapia celular humana: limites e possibilidades de ordem ética e jurídica. Curitiba: Juruá, p. 143-162,
2010.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
ISSN:14133571
Título da produção:Saúde e meio ambiente: fatores condicionantes para a concretização do direito à saúde
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com ZARO, L. JURIS, Revista da Faculdade de Direito. Rio Grande: FURG, v. 17, p. 53-74, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
ISSN:14133571
Título da produção:O Direito à saúde e o papel do poder judiciário
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com Janaína Cignachi. JURIS, Revista da Faculdade de Direito. Rio Grande: FURG, v. 16, p. 29-48, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
ISSN:14133571
Título da produção:Adoção no Brasil; aspectos evolutivos do instituto no Direito de Família
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Andréa Aldrovandi. JURIS, Revista da Faculdade de Direito. Rio Grande: FURG, v. 15, p. 7-36, 2010.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9788536223070
Título da produção:O biodireito e a bioética face às aplicações da biotecnologia e da biomedicina
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: Jussara Maria Leal Meirelles. Terapia celular humana: limites e possibilidades de ordem ética e jurídica. Curitiba: Juruá, p. 143-162, 2010.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:978853750799
Título da produção:As intermitências da vida: obstinação terapêutica e a defesa do direito de morrer com dignidade
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
In: Direitos e fundamentos entre a vida e a arte. Organizado por Maria de Fátima Freire de Sá e outros. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 181-190,
2010.
Tipo de produção:Bibliográfica - Resumo Anais
Título da produção:As discussões legislativas pertinentes à biogenética
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Gabriele Gugel. In: Anais do XVIII encontro de jovens pesquisadores . Caxias do Sul, UCS.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
ISSN:19821921
Título da produção:Aspectos bioéticos da cirurgia de redesignação sexual sob a ótica da realização do dirieto fundamental à saúde
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
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Complemento da citação:
Direitos Fundamentais & Justiça. Revista do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Direito da PUCRS. v. 18, p. 149-168,
2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9788588551671
Título da produção:Reprodução humana assistida e anonimato de doadores de gametas: o direito brasileiro frente às novas formas de

parentalidade
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: Tereza Roderigues Vieira (Org.). Ensaios de Bioética e Direito. Brasília: Consulex, p. 130-147, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9782802730460
Título da produção:L'acte médical et l'autonomie de l'adolescent au Brésil: perspectives bioéthiques et juridiques
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria com Anderson O. C. Lobato. In: Adolescent et acte médical, regards croisés; approches internationale et pluridisciplinaire. Brigitte
Feuillet-Liger; Ryuichi Ida (Org.). Bruxelles: Bruylant, p. 143-154, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Le nouveau Code civil brésilien: chengeaments culturels et permanence dans la protection des relations familiales
Ano da publicação:2005
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Les Cahiers de Droit, Quebec, v. 46, n.1-2, p. 379-395.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o debate bioético
Ano da publicação:2003
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Rio de Janeiro: REnovar, 223p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9782802736141
Título da produção:Medical treatment and adolescent autonomy in Brazil: biothical and legal perspectives
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com Anderson O. C. Lobato. In: Adolescents, autonomy and medical treatment; divergences and convergences across globe.
Organizado port Brigitte Feuillet-Ligier; Ryuichi Ida; Thérèse Callus. Bruxelles: Bruylant, p. 137-147, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
Título da produção:Le nouveau droit de la filiation au Brésil: la dimension affective des relations familiales
Ano da publicação:2002
Destaque:Sim
Complemento da citação:
In: Jacqueline Posson-Petit (sous la direction de). L'identité de la personne humaine. Bruxelles: Bruylant, p. 825-845.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
ISSN:9782802729990
Título da produção:Assisted reproduction techniques and anonymity: brazilian law and new forms of parenthood
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: Who is my genetic parent? Donor anonimity and sisted reproduction: a cross-cultural perspective. Bruxelles: Bruylant, p. 149-158, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Violência sexual intrafamiliar: uma visão interdisciplinar; contribuições do direito, da antropologia, da psicologia e da

medicina
Ano da publicação:2008
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Pelotas: Delfons, 164p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:L'adozione in Brasile: aspetti evolutivi dell'instituto nel diritto di famiglia
Ano da publicação:2013
Destaque:Não
Complemento da citação:
La Nuova Giurisprudenza civile commentata. , v.1, p.32 - 46, 2013.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
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Título da produção:Do mesmo direito de amar ao direito de amar o mesmo:superando os óbices ao reconhecimento jurídico
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com Sergio Madeira. Revista Eletrônica Métis. História e Cultura.UCS. , v.10, p.243 - 254, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Tutela jurídica da família homoparental no Brasil: avanços na concretização dos direitos de liberdade, igualdade e

dignidade humana.
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com SILVEIRA, A. C.Revista Eletrônica Métis. História e Cultura.UCS. , v.10, p.225 - 272, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Ética Ambiental e Bioética: proteção jurídica da biodiversidade
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Organizado com DURANTE, V. Caxias do sul : EDUCS, 2012, v.1. p.324.

CARLOS ANDRE HUNING BIRNFELD
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:O funrural e sua (in)constitucionalidade
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria BIRNFELD, L.F.H. Pelotas: Delfos, 330p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Cidadania Ecológica
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
2/ª edição. Pelotas: Delfos, 330p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
Título da produção:Metodologia de estudos e pesquisas em direitos humanos
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: Sheila Stolz; Clarice Pires; Carlos Alexandre Marques (Org.). Cardenos de Educação em e para os Direitos Humanos; disciplinas
instrumentais. São Leopoldo: Casa Leiria, v. 2, p. 11-66, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:A contribuição da jurisdição constitucional para a efetivação dos direitos sociais previdenciários
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria COSTA, José Ricardo Caetano. In: XXI Encontro Nacional CONPEDI, Uberlândia 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:O princípio do tratamento tributário amentalmente diferenciado; uma interação entre o princípio da isonomia tributária e o

sistema de princípios ambientais-econômicos do Estado do bem-estar ambiental brasileiro
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria BIRNFELD, L.F.H. In: Anais do X Seminário Internacional; os direitos fundamentais no Estado socioambiental, Porto Alegre, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:O princípio do tratamento tributário amentalmente diferenciado; uma interação entre o princípio da isonomia tributária e o

sistema de princípios ambientais-econômicos do Estado do bem-estar ambiental brasileiro
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria BIRNFELD, L.F.H. In: Anais do XX Encontro Nacional do CNPEDI, Florianópolis, p. 6158-6167, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:A arquitetura normativa da ordem constitucional brasileira
Ano da publicação:2008
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Pelotas: Delfos, 2008, 64p.
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Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Manual prático dos critérios de avaliação da qualidade dos Cursos de Direito
Ano da publicação:2001
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Pelotas: Delfons, 2001, 524p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:O meio ambiente do trabalhador bancário: limites e possibilidades do trabalho penoso para fins de aposentadoria especial
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com José Ricardo Caetano Costa. In: 31º Congresso de Direito Previdenciário. São Paulo: LTr, p. 33-36, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
Título da produção:A carreira docente federal do ensino superior brasileiro e suas inconstitucionalidades: 25 anos de incertezas
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: Mezzaroba, Orides e outros (Org.). Direito, Educação, Ensino e Metodologias Jurídicas. Florianópolis: FUNJAB, p. 29-50, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:A contribuição da jurisdição constitucional para a efetivaçaõ dos direitos sociais previdenciários
Ano da publicação:2012
Destaque:Sim
Complemento da citação:
IN: XXI Encontro Nacional do CONPEDI. Uberlândia. Sistema jurídico e direito fundamentais individuais e coletivos. Florianópolis: Boiteux, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Do amplo conceito de meio ambiente ao meio ambiente como direito fundamental
Ano da publicação:2013
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Coautoria com Liane Francisca Huning Birnfeld. Revista do Instituto do Direito Brasileiro. Lisboa, v. 3, p. 1705-11717, 2013.

KAREN EIDELWEIN
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Participação democrática na construção de políticas sociais públicas de trabalho
Ano da publicação:2008
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Cadernos de Serviço Social, PUCCamp, v. XV, p. 7-22.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Economia solidária: a produção dos sujeitos (des)necessários
Ano da publicação:2011
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Jundiaí, Paco Editorial, 199p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:As políticas sociais brasileiras e as organizações financeiras internacionais
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coorganização Gleny Guimarães. Porto Alegre: Ed.PUCRS 139p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
Título da produção:Os impactos das diretrizes do FMI e BM na política nacional de assistência social brasileira
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
coautoria Gleny Guimarães e outros. In. Gleny Guimarães; Karen Eidelwein (Org.). As políticas sociais brasileiras e as organizações financeiras
internacionais. Porto Alegre: EdPUCRS, p. 67-93.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:O Trabalho Penoso dos Bancários: adoecimento, gravosidade e desiquilibrio nas relações laborais
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria com José Ricardo Caetano Costa. Juris, Revista da Faculdade de Direito. Rio Grande: Furg, v. 18, p. 37-56, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:A hermeneutica filosófica como concepção potencializadora da articulação interdisciplinar entre o Serviço Social e a
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Psicologia Social
Ano da publicação:2008
Destaque:Sim
Complemento da citação:
EIDELWEIN, K. ; HIRAI, Wanda Griep ; PRA, K. R. D. O Social em Questão, v. 19, p. 121-135, 2008.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Transformações no mundo do trabalho, economia solidária e sua relação com incubadoras sociais.
Ano da publicação:2007
Destaque:Sim
Complemento da citação:
GUIMARÃES, Gleny ; MACIEL, Cleverton Cidiclei ; EIDELWEIN, K.Textos & Contextos (Porto Alegre), v. n.6, p. 19-33, 2007.

RAQUEL FABIANA LOPES SPAREMBERGER
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Personalidade psicopática: medida de segurança ou pena de prisão? uma reflexão acerca do art. 26 do Código Penal
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria FINKLER, Angie. Diritto & Diritti, v. 96, p, 1-17.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Ambiente na sociedade do risco: possibilidades e limites
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria PAZZINI, Bianca. Veredas do Direito, belo Horizonte, v. 9, p. 25-40.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Direito e identidade das comunidades tradicionais: do direito do autor ao direito à cultura
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria Thais Luzia Colaço. LIINC em Revista, v. 7, p. 681-700.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Do acesso à justiça em matéria ambiental
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Bianca Pazzini. Revista eletrônica do Curso de Direito da PUCMG, Serro, v. 4, p. 1-20.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Educação ambiental: uma proposta para o desenvolvimento sustentável do planeta
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Michelle Amaral Dill. Revista Jurídica CESUMAR, Mestrado, v. 7, p. 120-140.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Patrimônio cultural e o direito à moradia: proteção jurídica e reconhecimento
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Patricia Montemezo. Revista da Escola de Direito. UCPel, v. 8, p. 27-66.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Direitos humanos e ecocidadania: ambiente, risco e o despertar do sujeito ecológico
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Rogerio Ramme. Direito e Justiça, URI, v. 11, p. 73-92.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Estudo de impacto ambiental e precaução para a sustentabilidade
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Âmbito Jurídico, v. 73, p. 1-20.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:A política brasileira de prevençao ao crime entre o simbolismo e o punitismo/eficientismo: sobre a necessidade de uma

adequação
Ano da publicação:2010
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Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Wemuth, M.A. D. Âmbito Jurídico. v. 72, p. 20-35.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:O direito de saber a nossa história: identidade genética e dignidade humana na concepção da bioconstituição
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Adriane Beertesi Thiesen. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, UniBrasil, v. 7, p. 33-65.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Justiça Ambiental e sustentabilidade para todos: em busca da harmonia entre homem e meio ambiente
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Camilla Coppetti. Medio Ambiente & Derecho. v. 21, p. 23-48.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:A mulher e a economia solidária: em busca de um espaço público igualitário
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Aline Luciane Lopes. Revista da Faculdade de Direito. Caxias do Sul. v. 20, p. 97-108.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Multiculcuralismo, direito e identidade: o ambiente das comunidades tradiconais; um passado e uma futuro
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Diritto & Diritti, v. 60, p. 23-53.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção::Identidade genética como bem jurídico
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Adriane Berlesi Thiesen. Diritto & Diritti. v. 80, p. 1-23.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Sociedade de informação: comunidades treadicionais, identidade cultural e inclusão tecnológica
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Revista de Direito Econômico e socioambiental. v. 1, p. 207-230.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:O impacto das patentes farmacêuticas no Brasil e o direito social à saúde como dirieto humano fundamental: o longo

caminho
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Marcio Zanoelo. Revista jurídica CEUMAR, Mestrado, v. 10, p. 80-102.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Migração, vulnerabilidade e (in)justiça ambiental: desafios e peerspectivas
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Vanessa Vergani. Revista do Direito, Santa Cruz do Sul, On Line. v. 33, p. 130-147.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Cidadania, biodiversidade e identidade cultural na reserva indígena do Guarita, RS
Ano da publicação:2007
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Coorganização Marcelo dos Santos e outros. (Org.) Ijui: Ed. Unijuí, 2007.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Olhares hermenêuticos sobre o Direito: em busca de um sentido para o caminho dos juristas
Ano da publicação:2006
Destaque:Sim
Complemento da citação:
coorganização LUCAS, D. C. (Org.) Ijuí: Ed. Unijuí, 2006, 300p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
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Título da produção:Direitos humanos e o Direito à cultura
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria Carlos Alexandre Michaello. In: Cheila Stolz da Silveira; Carlos Alexandre Michaello e outros. (org.) Olhares e reflexoes sobre os
direitos humanos e justiça social. São Leopoldo: Casa Leiria, p. 1-25.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
Título da produção:Antropologia, multiculturalismo e direito: o reconhecimento das identidades das comunidades tradicionais no Brasil
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Kretzmann, C. In: Thaís Luzia Colaço (Org.). Elementos de Antropologia Jurídica. Florianópolis: Conceito Editorial, p. 93-124.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
Título da produção:Antropologia e diferença: quilombolas e indígenas na luta pelo reconhecimento do seu lugar no Brasil dos desiguais
Ano da publicação:2011
Destaque:Sim
Complemento da citação:
In: Thaís Luzia Colaço. Elementos de antropologia jurídica. Florianópolis: Conceito Editorial, p. 125-160.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
Título da produção:O homem, o meio ambiente: direitos humanos e direito ambiental frente ao problema do fogo nos campos de cima da Serra
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Alindo Butzke. In: Alindo Butzke; Mardioli Dala Rosa. Queimadas dos campos, o homem e o campo, o fogo e a lei. Caxias do Sil:
EdCUS, p. 9-34.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
Título da produção:Os novos direitos vinculados à proteção da vida humana diante dos riscos da nova engenharia genética
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Cheila Aparecida Oliveira. In: Felipe Asensi; Roseni Pinheiro (Org.). Direito sanitário contemporâneo. Rio de Janeiro: Elsevier, p.
78-98.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
Título da produção:Educação ambiental e políticas públicas no município
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Silvia Vanti Pezzi. In: Carlos Alberto Lunelli. Direito, Ambiente e Políticas Públicas. Curitiba: Juruá, p. 34-64.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:A Constituição como espaço de diálogo intercultural
Ano da publicação:2013
Destaque:Sim
Complemento da citação:
SPAREM,BERGER, R. ; ZEIFERT, A. P. B.  Diritto & Diritti, v. 80, p. 1-30, 2013.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:A busca de um pensamento jurídico 'outro': a emergência dos saberes subalternizados
Ano da publicação:2013
Destaque:Não
Complemento da citação:
SPAREMBERGER, R. F. L. ; BECKER, J. L. Diritto & Diritti, v. 20, p. 1-15-15, 2013.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
Título da produção:Os novos direitos vinculados à proteçao da vida humana diante dos riscos da nova engenharia genética.
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
SPAREMBERGER, R. F. L. ; Oliveira, Cheila Aparecida. In: ASENSI, Felipe; PINHEIRO, Roseni. (0rg.). (Org.). Direito Sanitário Contemporâneo.
01ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, v. 01, p. 78-98.

MARIA DE FATIMA PRADO GAUTERIO
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Normativa canônica relativa a educação católica dos fiéis-leigos
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Pelotas: Delfos, 100p.
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Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
ISSN:1413-3571
Título da produção:Fundamentos do Direito do Natural
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Juris, Rio Grande: FURG, v. 15, p. 18-30.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
ISSN:1413-3571
Título da produção:A personificação do Estado em Hobbes como justificativa para a impossibilidade teórica de um projeto de paz cosmopolita

em Kant,
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
GAUTÉRIO, M. F. P.; SAPPER, Alexandre. JURIS, Revista da Faculdade de Direito. Rio Grande: FURG, n. 18, p. 27-36.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
ISSN:14133571
Título da produção:Etimologia e significado do ermo Direito
Ano da publicação:2013
Destaque:Não
Complemento da citação:
JURIS, Revista da Faculdade de Direito. Rio Grande: FURG, v. 19, p. 41-58.

SALAH HASSAN KHALED JUNIOR
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Trajetória histórica e questões metodológicas de direito comparado
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Âmbito Jurídico. v. XIII, p. 10, 2010.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Introdução aos fundamentos do direito penal
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Âmbito Jurídico. v. XIII, p. 10, 2010.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:O sistema processual penal brasileiro: acusatório, misto ou inquisitório?
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Civitas, Revista de Ciências Sociais, v. 10, p. 293-308, 2010.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Problema da indemonstrabilidade do livre-arbítrio: a culpabilidade jurídico-penal diante da nova concepção de homem

neurociência
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Revista Sociologia Jurídica. V. 10, p. 3, 2010.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Horizontes identitários; a construção da narrativa nacional brasielira pela historiografia do século XIX
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Porto Alegre: Ed. PUCRS, 2010, 265p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Ambição de verdade no processo penal: desconstrução hermenêutica do mito da verdade real
Ano da publicação:2009
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Ed. Jusposivm, 2009, 377p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Windscheid & Muther: a polêmica sobre a actio e a invenção da ideia de autonomia do Direito Processual.
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
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Complemento da citação:
Sistema Penal & Violência (Online), v. 2, p. 97-109, 2010.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
ISSN:14133571
Título da produção:Por uma nova racionalidade jurídico-penal ou manifesto de insurgência contra o pensamento que anestesia o pensar
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
Juris (FURG), v. 13, p. 75-98, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Crise ou momento de oportunidade: o esgotamento do parâmetro moderno e a perda de referências no contexto

contemporâneo
Ano da publicação:2013
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Juris (FURG), v. 19, p. 59-78, 2013.

FRANCISCO QUINTANILHA VERAS NETO
Tipo de produção:Bibliográfica - Resumo em periódico
Título da produção:Políticas públicas em educação ambiental
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria Carlos Machado. Delos, v. 5, p. 1-12.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Uma visão sócio-jurídica da terceira idade sob o viés da educação ambiental
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Ivalina Porto e outros. Ambiente & Educação, FURG, v. 16, p. 99-112.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:A problemática do trabalho prisional no sistema capitalista, nexos históricos e a construção da sociedade do controle
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Bruno Cozza Saraiva. âmbito jurídico, V. 1, p. 1-20.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Globalização, neoliberalismo e Direito: os fundamentos históricos da ordem jurídica atual na percepção destas esferas
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria Marcia Regina da Silva Quintanilha Véras; Bruno Cozza Saraiva. âmbito Juridico, v. 64, p. 1-8.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Análise institucional no contexto brasileiro: algumas considerações
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Benilson Borinelli. Contribuciones a las Ciencias sociales, v. 1, p. 1-17.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:América Latina: as possibilidades à educação ambiental em uma nova conjuntura geopolítica
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Tiago Fonseca Dos Santos. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental. v. 27, p. 196-209.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Terceiro Setor: história e remificações sócio-jurídicas
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria Bruno Cozza Saravia. Razão e Fé, v. 13, p. 15-40.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Trabalho, materialismo e natureza segundo Karl Marx e Engels
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
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coautoria Cesar Augusto Soares Costa; Bernardo Loureiro. Contribuiciones a la Economía. v. 1, p. 1-6.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Trabalho, materialismo e natureza segundo Marx e Engels
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Cesar Augusto Soares Costa; Carlos Frederico Loureiro. Razão e Fé, v. 13, p.5-14.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Breves coment[arios em torno do dirieto civil constitucional
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria Bruno Cozza Saraiva. Âmbito Jurídico. v. 77, p. 1-6.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Breves comentários em prol do direito ambiental na perspectiva constitucional
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Bruno Cozza Saraiva. Âmbito Jurídico, v. 79, p. 1-10.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:A questão ambiental no espaço rural: um retrospecto histórico e a disposição constitucional
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria GARCIA, B.S. Âmbito Jurídico, v. 1, p. 1-8.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Pluralismo jurídico-comunitário participativo, emancipatório, libertador como projeto de combate ao monismo jurídico

neoliberal
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Espaço Jurídico, v. 11, p. 149-185.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Problemática do trabalho prisional no sistema capitalista: nexos históricos e a construção da sociedade do controle
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Bruno Cozza Saraiva. JurisVox, Patos de Minas, v. 11, p. 40-61.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Renovação democrática do direito á luz da participação popular na teoria dos princípios jurídicos
Ano da publicação:2009
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria Gabriel T. Niemczewski; Gonçalves, E. Revista da Faculdade de Dirietoda UFG, v. 33, p. 1-16.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Ensaios sobre Direitos Humanos e Fundamentais
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
coorganização Sheila Stolz e outros. Pelotas: Delfos, 146p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Pluralismo jurídico: os caminhos da contemporaneidade
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
(Org.). São Paulo: Saraiva, 342p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:A sustentabilidade como desafio na conjun tura socioambiental contemporânea
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Coautoria Cesar Augusto Soares Costa e outros. Colntribuiciones a las Ciencias Sociales. v. 1, p. 1-21.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Análise crítica da globalização neoliberal e seu impacto no mundo do trabalho à luz da interpretação dos conceitos de

fetischização
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Ano da publicação:2007
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Curitiba: Juruá, 584p.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
Título da produção:Direitos humanos; lutas e conquistas
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
coautoria Pietro, A. T. In: Sheila Stolz e outros (Org.). Olhares e reflexões sobre direitos humanos e justiça social. são Leopoldo: Cassa Leiria.
Tipo de produção:Bibliográfica - Capítulo de livro
Título da produção:Economia popular solidária e sua configuração no Atlas da economia solidária; economia solidária numa pluralidade de

perspectivas
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
Londrina: Ed. UEL, p. 167-196.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Economia Solidária em Londrina
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
Londrina: UEL, 199p.

JEAN TIAGO BAPTISTA
Tipo de produção:Bibliográfica - Artigo completo em periódico
Título da produção:Os Marangatu e as divindades missionais: um problema de classificação do acervo do Museu das Missões
Ano da publicação:2008
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Anais do Museu Histórico Nacional, v. 1, p. 457-477, 2008.
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:O Temporal: sociedades e espaços missionais
Ano da publicação:2010
Destaque:Sim
Complemento da citação:
(Dossiê Missões - v.1). 1. ed. Rio de Janeiro/São Miguel: Instituto Brasileiro de Museus, 2010. v. 1. 226p
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:A visibilidade étnica nos registros coloniais: missões Guaranis ou Missões Indígenas?
Ano da publicação:2009
Destaque:Sim
Complemento da citação:
In: Arno Kern; Maria Cristina dos Santos; Tau Golin. (Org.). Povos Indígenas: coleção História Geral do Rio Grande do Sul. 1ed.Passo Fundo:
Meritos, 2009, v. 5, p. 207-228.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:História e Comunidades: interfaces conceituais e práticas
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: XI Encontro Estadual de História: história, memória e patrimônio, 2012, Rio Grande. Anais do XI Encontro Estadual de História: história,
memória e patrimônio, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:Potencialidades dos Museus Universitários na inclusão de estudantes indígenas.
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
BAPTISTA, Jean ; BOITA, Tony . In: II Fórum Internacional da Temática Indígena, 2012, Pelotas. Anais do II Fórum Internacional da Temática
Indígena, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:História, Comunidades e Extensão Universitária: interfaces conceituais e práticas a partir da Carta das Missões e do

Programa de Extensão Comunidades FURG
Ano da publicação:2012
Destaque:Não
Complemento da citação:
BAPTISTA, Jean ; GOULART, Treyce Ellen ; SANTOS, Manoel ; Basso, S. In: I Congresso Sul-Brasileiro de Promoção dos Direitos Indígenas,
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2012, Chapecó. CD ROM do I Congresso Sul-Brasileiro de Promoção dos Direitos Indígenas, 2012.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:Patrimonialização como ação política: o processo da geração da lei municipal de salvaguarda dos saberes tradicionais

(jurupiga).
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
BAPTISTA, Jean ; HELISSA RENATA GRÜNDEMANN . In: IV Encontro Nacional de Estudantes de Museologia, 2012, Goiânia. Anais do IV
Encontro Nacional de Estudantes de Museologia, 2010. p. 59-64.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:Direitos indígenas na retomada de seu patrimônio: subsídios para formação museológica e histórica voltadas à reparação.
Ano da publicação:2010
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: IV Encontro Nacional de Estudantes de Museologia, 2012, Goiânia. Anais do IV Encontro Nacional de Estudantes de Museologia, 2010. p.
65-70.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:MEMÓRIA NACIONAL E PATRIMÔNIO INDÍGENA: a inserção do protagonismo indígena no Museu das Missões e no Sítio

Arqueológico de São Miguel Arcanjo a partir de políticas públicas contemporâneas.
Ano da publicação:2011
Destaque:Não
Complemento da citação:
In: XXVI SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 2011, São Paulo. Anais do XXVI SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:Pela defesa do patrimônio comunitário: vivências do Programa Comunidades FURG entre as comunidades indígenas,

quilombolas, ribeirinhos e grupos LGBT de Rio Grande.
Ano da publicação:2011
Destaque:Sim
Complemento da citação:
In: I Seminário de História e Patrimônio, 2011, Rio Grande. Anais do I Seminário de História e Patrimônio. Rio Grande: FURG, 2011.
Tipo de produção:Bibliográfica - Trab. completo Anais
Título da produção:. Programa Comunidades FURG: defesa do patrimônio comunitário e ampliação das ações afirmativas na universidade.
Ano da publicação:2011
Destaque:Sim
Complemento da citação:
BAPTISTA, Jean ; GOULART, Treyce Ellen ; BORGES, Alexandre.In: V Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, 2011, Porto Alegre.
Anais do V Congresso Brasileiro de Extensão, 2011.

JOSE RUBENS MORATO LEITE
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Dano Ambiental. Do Individual ao Coletivo Extrapatrimonial. Teoria e Prática.
Ano da publicação:2012
Destaque:Sim
Complemento da citação:
LEITE, J. R. M. ; Ayala, Patryck de Araújo .  5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. v. 1. 416p .
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Dano Ambiental na Sociedade de Risco.
Ano da publicação:2012
Destaque:Sim
Complemento da citação:
LEITE, J. R. M. (Org.) ; FERREIRA, H. S. (Org.) ; FERREIRA, M. L. (Org.) . 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. v. 1. 396p .
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Rio + 20; Desafios e Prespectivas Contribuição do GPDA/UFSC.
Ano da publicação:2012
Destaque:Sim
Complemento da citação:
Montero, Carlos E Peralta (Org.) ; Melissa Ely Melo (Org.) ; LEITE, J. R. M. (Org.) .  1. ed. Florianópolis: Fundação José Arthur Boiteux, 2012. v.
1. 428p .
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
Título da produção:Repensando o Estado de Direito Ambiental.
Ano da publicação:2012
Destaque:Sim
Complemento da citação:
LEITE, J. R. M. ; FERREIRA, H. S. ; CAETANO, M. A. . 1. ed. Florianópolis: Fundação José Arthur Boiteux, 2012. v. 3. 288p
Tipo de produção:Bibliográfica - Livro
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Título da produção:Direito Constitucional Ambiental Brasileiro.
Ano da publicação:2012
Destaque:Sim
Complemento da citação:
LEITE, J. R. M. (Org.) ; CANOTILHO, J. J. Gomes (Org.) .  5. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. v. 1. 502p .

Projetos de Pesquisa
Nome do projeto:Grupo transdisciplinar em pesquisa jurídica para a sustentabilidade
Linha de pesquisa:As políticas públicas de sustentabilidade
Ano Início:2007
Descrição do Projeto:
O tema da crise ambiental e da economia solidária, não só pela sua relevância jurídica, mas também pela importância para vida de todos e das
funções do Estado, paulatinamente são tratados nos bancos acadêmicos. Ambas temáticas contemporâneas e complexas são indagadas como
possíveis componentes e alternativas localmente viáveis para a sustentabilidade social e ecológica. Além da necessidade de aperfeiçoar a
formação do aluno e qualificar o ensino, a pesquisa e a extensão universitária envolvendo-os com temas atuais e complexos, de relevância
social, através desses será possível melhor preparar o profissional para suas atividades após a sua formação de graduação, tornando-os
capacitados a intervir dinamicamente em uma realidade sócioambiental complexa e desigual, no plano local, regional e nacional. O Grupo
desenvolve pesquisas transdisciplinares em várias linhas de pesquisa como: Direito Ambiental, Educação Ambiental, Justiça Ambiental,
Economia Solidária, Direitos Humanos, Teoria do Direito incluindo entre pesquisadores membros da Faculdade de Direito da Furg, e de outras
Instituições de Educação Superior brasileiras. O Grupo também abarca a participação de vários alunos de graduação e mestrado da
Universidade Federal do Rio Grande constituindo pesquisas, debates e ações voltadas para sustentabilidade; e formação de práticas voltadas
para a transformação social constituindo utopias socioambientais formuladas conjuntamente a comunidade universitária e movimentos sociais. A
promoção do ensino, pesquisa e extensão, coletiva e transdisciplinar, com as práticas da economia solidária e do cuidado ambiental, a partir do
marco legal vigente dentro do contexto sócio-jurídico específico dos espaços urbanos local, regional, nacional e mesmo internacional sob a
perspectiva de uma abordagem é capaz de realizar conexões entre o jurídico e o social sob a mediação de espaços urbanos diferenciados, por
exemplo, estudo das cidades de Lisboa, Luanda e Rio Grande. Serão perseguidos resultados como produção bibliográfica,
diagnóstico/mapeamento de aspectos ambientais e sociais relevantes, bem como da economia solidária. Esta proposta, em consonância com as
diretrizes curriculares da FURG, além de firmar uma tradição de adensamento dos conhecimentos no referido Curso de Graduação em Direito,
busca também, e esse é um dos aspectos da sua inovação no campo jurídico da FURG, reunir docentes e discentes de várias áreas do
conhecimento. Este é o propósito da participação do GTJUS, propiciando uma análise transdisciplinar de temas ambientais e econômicos,
considerando sua repercussão jurídica e social, propondo intervenções modificadoras de situações que atentam contra a qualidade ambiental e
o desenvolvimento da economia solidária, a partir de condições e do ordenamento jurídico local, assim como a conexão deste conhecimento,
com outros saberes metajurídicos e transespaciais como os da educação e da literatura. Assim, a partir de um processo dialético de
ação-reflexão e prática acadêmicas no enfoque proposto, serão solidificadas as bases para a compreensão e eficácia dos Direitos
Fundamentais em suas múltiplas dimensões, com destaque para o campo do Direito Ambiental e da economia solidária. Além disto, o
funcionamento referencial do grupo de pesquisa poderá estimular a participação de outros discentes e docentes, tanto do curso de direito quanto
dos demais cursos, ocasionando ganhos qualitativos no estímulo a formação universitária, no plano acadêmico e ético, com a afirmação de
novos valores humanísticos e ambientais, bem como de uma nova visão e postura capaz de promover o surgimento de pesquisas
desencadeadoras e estimuladoras desta interface interdisciplinar nos marcos de uma pesquisa que focaliza a contextualização dos marcos
jurídicos dentro do espectro hermenêutico mais amplo de tradições educacionais e, mesmo literárias, que demonstram a confluência dos
saberes e as singularidades ocasionadas por estruturas econômicas e sociais calcadas em realidades econômicas e sociais diferenciadas como
a capitalista, socialista e dentro dos marcos híbridos de uma possível transição econômica, política e cultural do qual emergem diferentes
cenários jurídicos.
Docente:
ANDERSON ORESTES CAVALCANTE LOBATO
EDER DION DE PAULA COSTA
CARLOS ANDRE HUNING BIRNFELD
FRANCISCO QUINTANILHA VERAS NETO
JOSE RUBENS MORATO LEITE
Nome do projeto:Direito e justiça social: instrumentos jurídicos de proteção e programas de efetivação da saúde humana e ambiental
Linha de pesquisa:A realização constitucional da solidariedade
Ano Início:2011
Descrição do Projeto:
A proposta visa a tratar dos fatores de risco para a saúde humana decorrentes da degradação progressiva dos ecossistemas, envolvendo as
aglomerações urbanas onde se acumulam os impactos ambientais inerentes aos processos produtivos, bem como às precárias condições de
trabalho e moradia da população. A análise dos instrumentos jurídicos e programas governamentais destinados a proteção da saúde humana e
do meio ambiente permitirá avaliar a capacidade e a efetividade destes instrumentos para a promoção do meio ambiente equilibrado e à sadia
qualidade de vida. Esta interação entre a análise sobre as práticas de saúde e a aprendizagem democrática do país fortaleceu o processo da
descentralização. A promoção da saúde humana está, igualmente, articulada à promoção, informação e educação em saúde seja mediante
programas oficiais do Ministério da Saúde, seja nas iniciativas solidárias da sociedade civil ou na judicialização para garantia do direito à saúde,
que visa a assegurar um atendimento de melhor qualidade e de maior eficácia terapêutica. Partindo-se da perspectiva da dignidade da pessoa
humana e da integralidade da saúde das pessoas, o direito à saúde e o direito ao ambiente equilibrado configuram em desafios para atuação da
sociedade civil organizada. Nosso país ressente-se da precariedade no atendimento à saúde, sendo que amplos setores da população ainda
não tem acesso a alta tecnologia médica e, muito menos, a uma medicina humanizada, que trata os pacientes como sujeitos, respeitando-lhes a
autonomia e a vulnerabilidade. O presente estudo tem como objetivo geral buscar subsídios para a discussão acerca da saúde enquanto direito
fundamental do cidadão, analisando-se a influência de fatores socioambientais no perfil da saúde dos brasileiros bem como os efeitos das
políticas públicas em desenvolvimento nessa área.
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Docente:
ANDERSON ORESTES CAVALCANTE LOBATO
MAIRA BAUMGARTEN CORREIA
MARIA CLAUDIA CRESPO BRAUNER
Nome do projeto:O outro lado do discurso (pensamento) jurídico e a emergência dos saberes jurídicos latino-americanos: estudo entre Brasil e Bolívia
Linha de pesquisa:As políticas públicas de sustentabilidade
Ano Início:2011
Descrição do Projeto:
É possível um pensamento ou discurso jurídico "outro" fundado na emergência dos saberes jurídicos latino-americanos subalternizados e não de
perspectiva colonial eurocêntrica? Os processos de descolonialidade epistêmica remetem as reações e respostas daqueles que tiveram seus
saberes subalternizados (saberes em um sentido amplo, incluindo práticas, memórias, subjetividades, etc), tais saberes foram considerados
primitivos, inferiores, arcaicos, etc. O que se pretende é a discussão ou mesmo a proposição de um pensamento jurídico “outro” que parta da
emergência dos saberes jurídicos latino-americanos subalternizados e não da perspectiva jurídico epistemológica eurocêntrica e colonial do
conhecimento. Objetivo geral: Analisar o processo de descolonialidade epistêmica, especificamente com relação ao desenvolvimento de
alternativas descoloniais de fronteira, com o objetivo de propor um pensamento jurídico "outro" que parta da emergência dos saberes jurídicos
latino-¬americanos subalternizados e não da perspectiva eurocêntrica e colonial do conhecimento. Para muitos pensadores jurídicos, tanto o
direito como o estado, por estarem vinculados a
tradição moderna, associados a razão, são considerados como soluções universais que devem ser aplicadas em toda parte. As 'leis do direito'
são abordadas como 'leis naturais' ou as 'leis da natureza. Isto é, confundem uma forma de direito com O Direito. Sabe-se que o modelo atual de
estado é "homogeneizador porque implica uma só nação, cultura, direito, exército e religião." Tal modelo predomina nas cabeças das elites, da
cultura e até nas forças progressistas, que são ou podem ser aliadas nesse processo. Verifica-se então a importância em defender outro tipo de
unidade na diversidade, que não seja simplesmente aceita, senão celebrada. A partir dessas reflexões, a pesquisa propõe que o pensamento
descolonial e a interculturalidade podem ser utilizados como ferramentas teóricas capazes de permitir uma análise da produção dos
conhecimentos jurídicos, vinculando-os a colonialidade epistêmica. Assim, os fundamentos e os pressupostos da cultura jurídica moderna,
antropocêntrica e ocidental, podem ser devidamente questionados. Objetiva-se, nesse sentido, .realizar uma abordagem intercultural e
descolonial que passa pela análise da colonialidade epistêmica e da inserção do direito ocidental moderno como forma de colonialidade. Tal
direito vincula-se a uma concepção geográfica e historicamente localizada que se constituirá num modelo dominante (ponto zero de
conhecimento) para julgar e definir o que é ou não jurídico. A partir deste ponto neutro de observação todas as outras formas jurídicas se
transformam em primitivas, inadequadas ou são simplesmente silenciadas. Visa também propor uma descolonialidade e interculturalidade
epistemológica dos saberes político-jurídicos, o que possibilita uma redefinição e resignificação da retórica emancipatória da modernidade,
incluindo a análise de conceitos como democracia, direitos humanos e estado a partir de cosmologias e epistemologias do subalterno.
Docente:
RAQUEL FABIANA LOPES SPAREMBERGER
MARIA DE FATIMA PRADO GAUTERIO
SALAH HASSAN KHALED JUNIOR
Nome do projeto:As políticas de identidades e suas dimensões nos projetos políticos pedagógicos e nos currículos
Linha de pesquisa:A realização constitucional da solidariedade
Ano Início:2011
Descrição do Projeto:
Na atualidade somos seduzidos por vários estilos de vida que nos são apresentados pelas novas tecnologias internet, biomedicina, cirurgias
plásticas, etc. nos possibilitando ampliar nossas experiências, corporalidades e identidades. Com isso, os reconhecidos marcadores identitários,
a exemplo dos sexuais, ainda que produzam assimetrias, eles por si, já não servem para legitimar e confirmar as expectativas de nascimento e,
tampouco, para estabilizar os sujeitos frente às identidades disponíveis. Dialogando com os Estudos Culturais nos propomos a investigar os
discursos sobre sexualidade e seus desdobramentos em torno de gênero, classe e raça que produziram corporalidades/identidades e
interpelaram com seus interesses os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e os currículos praticados em escolas da educação básica da Cidade
de Rio Grande- Rio Grande do Sul. Para tanto, esta investigação se desenvolverá com professores e professoras da educação básica a partir de
três abordagens metodológicas: a aplicação de entrevistas analíticas, execução de grupos focais e análises de documentos. Com elas,
buscaremos dar ênfase às identidades (gêneros, raças/etnias, sexuais, classes e profissionais) e como elas produzem tensões e acordos nos
PPP e nos currículos praticados. Com as entrevistas, os grupos focais e os documentos se buscará construir um corpo de dados, que
posteriormente será discutido com base nas análises discursivas de perspectiva foucaultiana. Esperamos que o projeto proposto apresente
dados à comunidade científica e escolar sobre as questões políticas e educacionais relativas a sexualidade e seus desdobramentos e arranjos
com gênero, raça/etnia e classe. A análise e as considerações dos dados obtidos permitirão formular propostas que poderão auxiliar a definição
de outras ações nas escolas pelos professores e professoras, além dos gestores e gestoras da educação.
Docente:
ANDERSON ORESTES CAVALCANTE LOBATO
RAQUEL FABIANA LOPES SPAREMBERGER
JEAN TIAGO BAPTISTA
Nome do projeto:História das Ideias Jurídico-Penais e Criminológicas
Linha de pesquisa:As políticas públicas de sustentabilidade
Ano Início:2012
Descrição do Projeto:
O projeto de pesquisa objetiva narrar a gradativa constituição dos pressupostos do saber jurídico-penal moderno e com isso revelar seus limites
genéticos, identificando os principais impasses discursivos que impedem que ele exerça sua função subversiva dos desígnios do poder punitivo:
o jus puniendi, a ambição de verdade e as teorias da pena. A intenção é desvelar os elementos da estrutura de pensamento jurídico-penal
contemporânea que constituem obstáculos ao estabelecimento de um dique de contenção à torrente do poder punitivo, exigência irrenunciável
de um Estado Democrático de Direito.
Docente:
MARIA DE FATIMA PRADO GAUTERIO
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SALAH HASSAN KHALED JUNIOR
Nome do projeto:    A função do direito penal ambiental na sociedade de risco
Linha de pesquisa:As políticas públicas de sustentabilidade
Ano Início:2008
Descrição do Projeto:
Este projeto de pesquisa propõe estabelecer a função e o espaço de atuação do Direito Penal Ambiental em uma sociedade de risco como a
atual. Portanto, vincula-se a uma linha de pesquisa que se preocupa, por excelência, com o sentido da intervenção penal. Com esta finalidade,
emprega uma abordagem que procura, em primeiro lugar, observar o surgimento da vontade de poder moderna e o conseqüente rompimento
com a mentalidade contemplativa do medievo, em prol de uma disposição para o domínio e intervenção sobre a natureza. É ests mudança que
possibilita o advento da Revolução Industrial e com ela, a possibilidade de danos ambientais em larga escala. Neste sentido, ainda que a
modernidade tenha dado origem ao Direito Penal enquanto instrumento limitador do autoritarismo, é decididamente ambígua, pois o pensamento
moderno acabou constituindo mecanismos extremamente eficazes de dominação do homem pelo próprio homem, além de originar formas de
destruição da natureza jamais vistas até então. A partir desta contextualização inicial, a proposta é discutir a dinâmica de incerteza da sociedade
de risco atual e a forma com que o Direito Penal pode atuar nela, de modo a impedir que a tutela penal do meio ambiente implique em excessos
movidos por um punitivismo desmedido. A consideração do problema diante de uma realidade complexa como a atual exige uma recusa do
paradigma moderno e, portanto, uma abordagem interdisciplinar. Neste sentido, a pesquisa adota a perspectiva da racionalidade ética (em
oposição à razão instrumental), da tradição hermenêutica e da ciência da complexidade, para tentar estabelecer, a partir de reflexões em torno
de uma dogmática jurídico-penal renovada, o espaço de atuação pertinente à tutela do meio ambiente pelo Direito Penal, sendo este orientado
por uma leitura constitucional. O projeto prevê a realização de cursos de extensão, um congresso e possivelmente a publicação de um livro.
Docente:
CARLOS ANDRE HUNING BIRNFELD
RAQUEL FABIANA LOPES SPAREMBERGER
MARIA DE FATIMA PRADO GAUTERIO
SALAH HASSAN KHALED JUNIOR

Docente Disciplinas [Permanente]

ANDERSON ORESTES CAVALCANTE LOBATO

Nível Disciplina
Mestrado Metodologia da Pesquisa Jurídica

Mestrado Constituição e Justiça Social

MAIRA BAUMGARTEN CORREIA

Nível Disciplina
Mestrado Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade e suas repercussões no Direito

Mestrado Políticas Públicas e Justiça Social

EDER DION DE PAULA COSTA

Nível Disciplina
Mestrado Direito e Economia Solidária

MARIA CLAUDIA CRESPO BRAUNER

Nível Disciplina
Mestrado Direito, Ética e Justiça

Mestrado Direito, Saúde e Bioética

CARLOS ANDRE HUNING BIRNFELD

Nível Disciplina
Mestrado Cidadania Ecológica

Mestrado Justiça socioambiental
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KAREN EIDELWEIN

Nível Disciplina
Mestrado Educação em Direitos Humanos

RAQUEL FABIANA LOPES SPAREMBERGER

Nível Disciplina
Mestrado Direito, Diversidade e Inclusão Social

MARIA DE FATIMA PRADO GAUTERIO

Nível Disciplina
Mestrado Direito, Ética e Justiça

SALAH HASSAN KHALED JUNIOR

Nível Disciplina
Mestrado Justiça Social e Sistema Penal

FRANCISCO QUINTANILHA VERAS NETO

Nível Disciplina
Mestrado Pluralismo Jurídico e Justiça Social

JEAN TIAGO BAPTISTA

Nível Disciplina
Mestrado Direito, Diversidade e Inclusão Social

Docente Disciplinas [Colaborador]

JOSE RUBENS MORATO LEITE

Nível Disciplina
Mestrado Justiça socioambiental

Docente Vínculo Titulação [ Permanente ]
Vínculo Institucional Títulação

Experiência Internacional de Formação Pesq

Doutorado Sanduíche Pós-Doutorado CNPQ

IES de Origem
Corpo

Docente
Cargo/Nv. Depto Início IES País Nível Ano Orientador Sim/Não Instituição Ano Fim

Orientador

Externo
Instituição Ano Início Ano Fim Nível

FURG ANDERSON
ORESTES
CAVALCANT
E LOBATO

 Professor
adjunto IV

 Faculdade de
Direito

2006 Universidade de Ciências
Sociais de Toulouse 1

BRASIL
             

Doutora
do

1994 Henry Roussillon Não  Universidade de Paris III 2003 2004

FURG CARLOS
ANDRE
HUNING
BIRNFELD

Professor
Associado I

 Faculdade de
Direito

1993 Universidade Federal de
Santa Catarina

BRASIL
             

Doutora
do

2003 Rogério Portanova Não  

FURG EDER DION
DE PAULA
COSTA

Professor
Adjunto IV

  Faculdade
de Direito

1993 Universidade Federal do
Paraná

BRASIL
             

Doutora
do

2004 Wilson Ramos filho Não  

FURG FRANCISCO
QUINTANILH
A VERAS
NETO

Professor
Associado I

  Faculdade
de Direito

2004 Universidade Federal do
Paraná

BRASIL
             

Doutora
do

2004 Katie Silene Cáceres
Arguello

Não  
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FURG JEAN TIAGO
BAPTISTA

Professor
Adjunto I

 Instituto de
Ciências

Humanas e da
Informação

2011 Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do

Sul

BRASIL
             

Doutora
do

2004 Maria Cristina dos Santos Não  

FURG KAREN
EIDELWEIN

Professora
Adjunto

 Instituto de
Ciências

Humans e da
Informação

2010 Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do

Sul

BRASIL
             

Doutora
do

2009 Gleny Terezinha Duro
Guimarães

Não  

FURG MAIRA
BAUMGARTE
N CORREIA

Professora
Adjunto

 Instituto de
Ciências

Humanas e da
Informação

2011 Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

BRASIL
             

Doutora
do

2003 Enno Dagoberto Liedke Filho Não  

FURG MARIA
CLAUDIA
CRESPO
BRAUNER

Professora
Adjunto I

  Faculdade
de Direito

2011 Universidade de Rennes 1 BRASIL
             

Doutora
do

1993 Francis Kernaleguen Não  Universidade de Montreal 2003 2004 2

FURG MARIA DE
FATIMA
PRADO
GAUTERIO

Professora
Adjunto I

  Faculdade
de Direito

1991 Pontifícia Universidade
Católida Santa Maria de

Buenos Aires

ARGEN
TINA     

     

Doutora
do

2000 Félix Adolfo Lamas Não  2

FURG RAQUEL
FABIANA
LOPES
SPAREMBER
GER

Professora
Adjunto I

  Faculdade
de Direito

2011 Universidade Federal do
Paraná

BRASIL
             

Doutora
do

2003 Celso Ludwig Não  universidade de Santa Catarina 2007 2008

FURG SALAH
HASSAN
KHALED
JUNIOR

 Professor
Adjunto I

  Faculdade
de Direito

2008 Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do

Sul

BRASIL
             

Doutora
do

2011 Celso Lima Lopes Junior Não  

Docente Vínculo Titulação [ Colaborador ]
Vínculo Institucional Títulação

Experiência Internacional de Formação Pesq

Doutorado Sanduíche Pós-Doutorado CNPQ

IES de Origem
Corpo

Docente
Cargo/Nv. Depto Início IES País Nível Ano Orientador Sim/Não Instituição Ano Fim

Orientador

Externo
Instituição Ano Início Ano Fim Nível

UFSC JOSE
RUBENS
MORATO
LEITE

Professor
Associado III

 Centro de
Ciências
Jurídicas

2006 Universidade Federal de
Santa Catarina

BRASIL
             

Doutorad
o

1999 Paulo Henrique Blasi Não Universidade Coimbra 1999  2005 2005

Docente - Orientação e Produção [Permanente]

ANDERSON ORESTES CAVALCANTE LOBATO
IES de Origem: 

Carga Horária Dedicação

Exclusiva

(S/N)

Orientações Concluídas Produção Completa do Pesquisador Participação
em Projetos
de Pesquisa

em
andamento

Na
IES

 

No
Programa

 

Graduação Pós-Graduação
Livros Capítulos

de Livros
 

Artigos
em

periódicos

Trabalhos
completos
em anais

Apresentação
de obra
artistica

 Composição
musical

 

Obra de
artes

visuais
Patentes Softwares Protótipos

IC* TCC* ESP* MP* ME* DO*
40 30 Sim 1 2 3 2 2 8 3 3

CARLOS ANDRE HUNING BIRNFELD
IES de Origem: 

Carga Horária Dedicação

Exclusiva

(S/N)

Orientações Concluídas Produção Completa do Pesquisador Participação
em Projetos
de Pesquisa

em
andamento

Na
IES

 

No
Programa

 

Graduação Pós-Graduação
Livros Capítulos

de Livros
 

Artigos
em

periódicos

Trabalhos
completos
em anais

Apresentação
de obra
artistica

 Composição
musical

 

Obra de
artes

visuais
Patentes Softwares Protótipos

IC* TCC* ESP* MP* ME* DO*
40 30 Sim 2 4 2 6 2

EDER DION DE PAULA COSTA
IES de Origem: 

Carga Horária Dedicação

Exclusiva

(S/N)

Orientações Concluídas Produção Completa do Pesquisador Participação
em Projetos
de Pesquisa

em
andamento

Na
IES

 

No
Programa

 

Graduação Pós-Graduação
Livros Capítulos

de Livros
 

Artigos
em

periódicos

Trabalhos
completos
em anais

Apresentação
de obra
artistica

 Composição
musical

 

Obra de
artes

visuais
Patentes Softwares Protótipos

IC* TCC* ESP* MP* ME* DO*
40 30 Sim 0 0 1 4 1 2

FRANCISCO QUINTANILHA VERAS NETO
IES de Origem: 

Carga Horária Dedicação

Exclusiva

(S/N)

Orientações Concluídas Produção Completa do Pesquisador Participação
em Projetos
de Pesquisa

em
andamento

Na
IES

 

No
Programa

 

Graduação Pós-Graduação
Livros Capítulos

de Livros
 

Artigos
em

periódicos

Trabalhos
completos
em anais

Apresentação
de obra
artistica

 Composição
musical

 

Obra de
artes

visuais
Patentes Softwares Protótipos

IC* TCC* ESP* MP* ME* DO*
40 30 Sim 13 10 2 7 1 4 2 15 3 2

JEAN TIAGO BAPTISTA
IES de Origem: 

Carga Horária Dedicação

Exclusiva

(S/N)

Orientações Concluídas Produção Completa do Pesquisador Participação
em Projetos
de Pesquisa

em
andamento

Na
IES

 

No
Programa

 

Graduação Pós-Graduação
Livros Capítulos

de Livros
 

Artigos
em

periódicos

Trabalhos
completos
em anais

Apresentação
de obra
artistica

 Composição
musical

 

Obra de
artes

visuais
Patentes Softwares Protótipos

IC* TCC* ESP* MP* ME* DO*
40 30 Sim 6 2 1 8 2
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KAREN EIDELWEIN
IES de Origem: 

Carga Horária Dedicação

Exclusiva

(S/N)

Orientações Concluídas Produção Completa do Pesquisador Participação
em Projetos
de Pesquisa

em
andamento

Na
IES

 

No
Programa

 

Graduação Pós-Graduação
Livros Capítulos

de Livros
 

Artigos
em

periódicos

Trabalhos
completos
em anais

Apresentação
de obra
artistica

 Composição
musical

 

Obra de
artes

visuais
Patentes Softwares Protótipos

IC* TCC* ESP* MP* ME* DO*
40 30 Sim 4 2 1 4 4 2

MAIRA BAUMGARTEN CORREIA
IES de Origem: 

Carga Horária Dedicação

Exclusiva

(S/N)

Orientações Concluídas Produção Completa do Pesquisador Participação
em Projetos
de Pesquisa

em
andamento

Na
IES

 

No
Programa

 

Graduação Pós-Graduação
Livros Capítulos

de Livros
 

Artigos
em

periódicos

Trabalhos
completos
em anais

Apresentação
de obra
artistica

 Composição
musical

 

Obra de
artes

visuais
Patentes Softwares Protótipos

IC* TCC* ESP* MP* ME* DO*
40 20 Sim 5 1 2 11 1 3 2

MARIA CLAUDIA CRESPO BRAUNER
IES de Origem: 

Carga Horária Dedicação

Exclusiva

(S/N)

Orientações Concluídas Produção Completa do Pesquisador Participação
em Projetos
de Pesquisa

em
andamento

Na
IES

 

No
Programa

 

Graduação Pós-Graduação
Livros Capítulos

de Livros
 

Artigos
em

periódicos

Trabalhos
completos
em anais

Apresentação
de obra
artistica

 Composição
musical

 

Obra de
artes

visuais
Patentes Softwares Protótipos

IC* TCC* ESP* MP* ME* DO*
40 30 Sim 3 22 1 5 3 14 9 1 2

MARIA DE FATIMA PRADO GAUTERIO
IES de Origem: 

Carga Horária Dedicação

Exclusiva

(S/N)

Orientações Concluídas Produção Completa do Pesquisador Participação
em Projetos
de Pesquisa

em
andamento

Na
IES

 

No
Programa

 

Graduação Pós-Graduação
Livros Capítulos

de Livros
 

Artigos
em

periódicos

Trabalhos
completos
em anais

Apresentação
de obra
artistica

 Composição
musical

 

Obra de
artes

visuais
Patentes Softwares Protótipos

IC* TCC* ESP* MP* ME* DO*
40 30 Sim 1 3 2

RAQUEL FABIANA LOPES SPAREMBERGER
IES de Origem: 

Carga Horária Dedicação

Exclusiva

(S/N)

Orientações Concluídas Produção Completa do Pesquisador Participação
em Projetos
de Pesquisa

em
andamento

Na
IES

 

No
Programa

 

Graduação Pós-Graduação
Livros Capítulos

de Livros
 

Artigos
em

periódicos

Trabalhos
completos
em anais

Apresentação
de obra
artistica

 Composição
musical

 

Obra de
artes

visuais
Patentes Softwares Protótipos

IC* TCC* ESP* MP* ME* DO*
40 30 Não 11 14 7 2 7 19 2

SALAH HASSAN KHALED JUNIOR
IES de Origem: 

Carga Horária Dedicação

Exclusiva

(S/N)

Orientações Concluídas Produção Completa do Pesquisador Participação
em Projetos
de Pesquisa

em
andamento

Na
IES

 

No
Programa

 

Graduação Pós-Graduação
Livros Capítulos

de Livros
 

Artigos
em

periódicos

Trabalhos
completos
em anais

Apresentação
de obra
artistica

 Composição
musical

 

Obra de
artes

visuais
Patentes Softwares Protótipos

IC* TCC* ESP* MP* ME* DO*
40 30 Sim 14 8 2 7 2

Docente - Orientação e Produção [Colaborador]

JOSE RUBENS MORATO LEITE
IES de Origem: UFSC      

Carga Horária Dedicação

Exclusiva

(S/N)

Orientações Concluídas Produção Completa do Pesquisador Participação
em Projetos
de Pesquisa

em
andamento

Na
IES

 

No
Programa

 

Graduação Pós-Graduação
Livros Capítulos

de Livros
 

Artigos
em

periódicos

Trabalhos
completos
em anais

Apresentação
de obra
artistica

 Composição
musical

 

Obra de
artes

visuais
Patentes Softwares Protótipos

IC* TCC* ESP* MP* ME* DO*
40 10 Sim 4 3 1 16 25 6 1

Informações Complementares
Observações:
A presente proposta do Curso de Mestrado em Direito da Faculdade de Direito (FaDir) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) é o
resultado do amadurecimento da equipe docente que participou das propostas anteriores (APCN 2011 e APCN 2012). A equipe empenhou
todos os esforços para atender a todas as recomendações da Comissão de Área, notadamente quanto à duplicidade de professores e a
produtividade da equipe de pesquisadores. Assim sendo, para a presente conseguiu superar a questão da duplicidade de todos os professores
permanentes e, doravante não possui nenhum de seus professores duplicados. Para atender às exigências da CAPES e do Comitê de área
anexa as Declarações que comprovam a dedicação, com exclusividade, a equipe de docentes permanentes do projeto. O esforço para
assegurar a produtividade e a aparticiapação em projetos foi igualmente satisfatório e contou com o estímulo da equipe do Laboratório CNRS
Institut de l'Ouest: Droit et Europe da Faculdade de Direito da Universidade de Rennes 1, da França. De fato esta parceria teve início em 2009
no Ano da França no Brasil e consolida-se em 2013 com a assinatura do Acordo de Cooperação Científica com o Grupo de Pesquisa
FURG/CNPq Direito e Jusiça Social que concebeu a presente proposta de Mestrado. A novidade para o APCN 2013 seria a integração do prof.
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Dr. José Rubens Morato Leite na equipe enquanto professor colaborador, posto que sua participação decorre de sua atuação no Grupo
Transdisciplinar de Pesquisa Jurídica para a Sustentabilidade desde 2007. Sua colaboração  foi fundamental para fortalecer a equipe docente e
dinamizar um ambiente de pesquisa no Curso de Graduação em Direito da FaDir. A equipe docente tem plena consciência dos desafios para a
aprovação e consolidação da pós-graduação stricto sensu e assume o compromisso com a qualidade e a produtividade na pesquisa. A equipe
vem se dedicando à pesquisa e à produção científica e está compromissada com as exigências constantes para implementação do futuro
programa de Pos-graduação stricto sensu da Instituição.

Críticas e Sugestões:
O Aplicativo APCN está definitivamente ultrapassado e torna-se urgente sua atualização para possibilitar o aproveitamento e a valorização das
informações contidas no CV Lattes dos professores pesquisadores brasileiros.

Documentos
Documento Obrigatório Enviado Arquivo Data

Outro documento Não Enviado 994_994_declaracoesmsfadir7mai13... 08/05/2013 às 14:53:24

Regimento da IES Não

Regimento/Regulamento do curso Sim Enviado 204_regimento msdir 3mai13.pdf 03/05/2013 às 15:37:21

Autorização/IES de criação do Curso Sim Enviado 206_parecer institucional m e di... 08/05/2013 às 15:52:43

Página 41/41  -  08/05/2013 16:08:53

http://apcn.capes.gov.br/documento/visualizar?arquivo=994_994_declaracoesmsfadir7mai13.pdf


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

FACULDADE DE DIREITO 
 

REGIMENTO INTERNO DO 
CURSO DE MESTRADO EM DIREITO 

Abril de 2013



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

FACULDADE DE DIREITO 
 

 

2 
 

Capítulo I  
OBJETIVOS 

Artigo 1º. O Curso de Mestrado em Direito da Universidade Federal do Rio Grande com área 

de concentração em Direito e Justiça Social tem por objetivos: 

I.- a formação de professores pesquisadores na área do Direito que sejam capazes de 

contribuir para com a produção e transformação do conhecimento na área de 

concentração do Direito e Justiça Social, conferindo-lhes o grau de Mestre em Direito; 

II.- dinamizar a pesquisa jurídica através de um ambiente científico aberto às novas 

reflexões transdisciplinares e prática jurídica com base no aprofundamento da teoria 

crítica do Direito; 

III.- consolidar as linhas de pesquisa através de uma produção científica regular e 

representativa do avanço da investigação jurídica no Brasil e no exterior; 

IV.- contribuir com a qualificação do ensino jurídico no Brasil através da divulgação do 

conhecimento pela publicação da sua produção científica. 

Capítulo II 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Artigo 2º. O Curso de Mestrado em Direito estrutura-se nos termos da legislação brasileira e 

em conformidade com o Estatuto e Regimento Geral da Universidade Federal do Rio 

Grande, bem como o Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu, 

Deliberação n. 019/2011 do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração 

(COEPEA); o Regimento da Faculdade de Direito, e pelo presente Regimento Interno. 

Artigo 3º. A Coordenação do Curso de Mestrado em Direito será exercida por um Coordenador 

e um coordenador-adjunto, exigido doutorado com mais de 6 anos, eleitos nos termos 

do Regimento Geral da Universidade Federal do Rio Grande, com atribuições que 

seguem, além das previstas no art. 5º do Regimento Geral da Pós-Graduação stricto 

sensu: 

I.- elaborar a lista de oferta das disciplinas dos cursos;  

II.- avaliar os planos de ensino das disciplinas com os cronogramas de aplicação;  

III.- organizar semestralmente o processo de matrícula; 

IV.- outras atribuições delegadas pelo Conselho da Faculdade de Direito. 
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Capítulo III 
SECRETARIA DO CURSO DE MESTRADO 

Artigo 7º. A Secretaria, responsável pelo serviço administrativo, compete: 

I.- secretariar as reuniões de Gabinete do Programa de Pós-graduação stricto sensu em 

Direito; 

II.- atender ao expediente e respectivo protocolo do Programa de Pós-graduação stricto 

sensu em Direito; 

III.- manter agenda de compromissos do corpo docente e discente do Programa de Pós-

graduação stricto sensu em Direito; 

IV.- manter atualizado o sistema de informações do Programa de Pós-graduação stricto 

sensu em Direito; 

V.- manter registros atualizados para o Relatório Anual da CAPES; 

VI.- manter o controle dos Planos de Ensino das disciplinas do Programa de Pós-

graduação stricto sensu em Direito; 

VII.- manter o controle das atividades de integralização de créditos pelo corpo discente; 

VIII.- manter o controle da programação de oferta de disciplinas do Programa de Pós-

graduação stricto sensu em Direito; 

IX.- executar o processo de matrícula com o coordenador do Programa de Pós-graduação 

stricto sensu em Direito.  

Capítulo IV 
ESTRUTURA CURRICULAR 

Artigo 8º. O Curso de Mestrado em Direito com área de concentração em Direito e Justiça 

Social está organizado em duas Linhas de Pesquisa que orientam as atividades ensino, 

pesquisa e extensão do corpo docente e discente. 

Artigo 9º. Para a conclusão do Curso de Mestrado será exigido o cumprimento de no mínimo 

32 créditos distribuídos dentre as seguintes atividades: 

I.- Disciplinas totalizando 18 créditos; 

II.- Seminários de Pesquisa totalizando 6 créditos; 

IV.- Elaboração e Defesa da Dissertação de Mestrado totalizando 8 créditos. 
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Artigo 10. A defesa da dissertação ocorrerá perante Banca examinadora composta pelo 

professor orientador, que a presidirá, por um professor do Curso de Mestrado e por um 

professor convidado, externo ao Curso de Mestrado.  

Parágrafo único. Caberá ao Coordenador do Curso determinar a composição da Banca 

examinadora, acolhendo sugestão do professor orientador. 

Artigo 11. O Estágio de Docência, que computa 3 créditos adicionais, é disponibilizado ao 

estudante de Mestrado constituindo-se na prática de ensino que inclui planejamento, 

experiência de sala de aula e avaliação, sendo obrigatório ao bolsista. 

Capítulo V 
CORPO DOCENTE 

Artigo 12. Os professores do Programa de Pós-graduação stricto sensu em Direito são docentes 

da Universidade Federal do Rio Grande ou de outras instituições de ensino superior 

brasileiras ou estrangeiras, bem como professores aposentados, com titulação de Doutor 

ou equivalente. 

§ 1º. O professor permanente do programa terá, no mínimo, a carga horária de 20 horas 

semanais para atividades de pesquisa e produção científica do Programa de Pós-

graduação stricto sensu em Direito, além da carga horária relativa à oferta disciplinas 

ao programa e sua respectiva preparação. 

§ 2º. O professor colaborador desenvolverá atividades no Programa de forma eventual, 

nos termos ajustados com a Coordenação, especialmente para contribuição na 

produção científica. 

§ 3º - O professor permanente do programa que seja docente da Faculdade de Direito da 

FURG, respeitado o seu regime de trabalho, além dos encargos inerentes ao programa, 

deverá atuar em ensino e orientação de alunos de graduação. 

Artigo 13. São considerados professores permanentes do programa aqueles que, nessa 

condição, integram a respectiva proposta original aprovada no Conselho da Unidade.  

§ 1º - A admissão de um novo professor pesquisador para compor a equipe do Programa de Pós-

graduação stricto sensu em Direito será formalizada através de convite do Coordenador 

e aceitação do convite pelo professor convidado que assumirá o compromisso de 
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dedicação na qualidade de professor permanente ou colaborador, conforme sua 

disponibilidade.  

§ 2º -  Uma vez integrante do programa, o professor assume o compromisso de desempenhar as 

atividades de ensino, pesquisa, orientação e produção científica em consonância com as 

linhas de pesquisa do programa para assegurar sua permanência no mesmo. 

§ 3º - Será automaticamente excluído do programa, o professor que, computados os últimos 

dois anos, não apresente pelo menos uma publicação científica (livros, capítulo de livro 

ou artigo científico com classificação qualis) relacionada ao programa, bem como 

aquele que, no mesmo período, não se disponibilize para orientação ou ministério de 

disciplina, ressalvadas as situações de afastamento funcional. 

Capítulo VI 
CORPO DISCENTE 

Artigo 14. O corpo discente é composto por estudantes selecionados em processo seletivo, 

regularmente matriculados e distribuídos dentre as seguintes categorias: 

I.- Estudante regular, portador de Diploma de Graduação brasileiro; 

II.- Estudante estrangeiro, portador de Diploma de Graduação estrangeiro, apresentado 

nos termos das normas pertinentes; 

III.- Estudante Especial, portador de Diploma de Graduação brasileiro ou estrangeiro, 

apresentado nos termos das normas pertinentes; matriculado em uma ou duas 

disciplinas das linhas de pesquisa do Curso. 

IV.- Estudante Visitante, portador de Diploma de Graduação brasileiro ou estrangeiro, 

matriculado em Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade Federal do 

Rio Grande ou de Instituição de Ensino Superior brasileira ou estrangeira matriculado 

para cumprir uma das atividades curriculares do Curso. 

Artigo 15. O processo seletivo será organizado anualmente para ingresso de novos estudantes 

com a oferta de Edital específico. 

§ 1º - O Edital seguirá as orientações da Universidade Federal do Rio Grande e será 

elaborado e acompanhado por uma Comissão de Seleção de três professores 

permanentes do Programa, indicados pelo Coordenador do Curso. 
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§ 2º - No processo seletivo será exigido comprovante de proficiência em língua 

estrangeira. 

Artigo 16. O aluno que deixar de cumprir os prazos para conclusão do Curso, ou tiver sido 

reprovado por duas vezes na mesma disciplina ou em três disciplinas diferentes será 

desligado do Curso. 

Capítulo VII  
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 17. Os casos omissos serão regulados pela Coordenação do Curso.  

Artigo 18. O presente Regimento entra em vigor após sua aprovação pelas instâncias superiores 

da Universidade Federal do rio Grande. 

Rio Grande, março de 2013. 



Proposta de Processo de escolha do Coordenador da Pos-
graducao 

 

I - inscrições para chapas de dois integrantes (Coordenador 
e Coordenador Adjunto), iniciando o prazo de inscrição no 
dia seguinte após a aprovação do projeto pelo COEPEA, o 
qual ficará aberto por 2 dias contados da referida data.  

II – Havendo mais de uma chapa inscrita, eleição a ser 
realizada em  no quinto dia após aprovação do projeto pelo 
COEPEA, sendo eleitores os professores integrantes do 
programa. Havendo apenas uma chapa inscrita, 
proclamação do resultado imediatamente após o 
encerramento do prazo de inscrição, encaminhando-se para 
homologação. 

!



Projeto de Deliberação CONFADIR 
que cria as câmaras de Graduação 
em Direito e de Pós-graduação em 
Direito no âmbito da Faculdade de 
Direito da FURG 

 
 
Art. 1o - Com força nos Artigos 11 e 6o , inciso XXV do Regimento Geral da 
Faculdade de Direito, ficam criadas   as seguintes Câmaras: 

I – Câmara de Graduação em Direito  

II – Câmara de Pós-graduação em Direito 

§ 1º - A Câmara referida no inciso I será presidida pelo Coordenador de 
Curso de Direito em atividade mais antigo na função e será composta: 
I – Pelos docentes integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 
Curso de Direito 
II – Por um representante dos estudantes de graduação, indicado pelo 
Diretório Acadêmico 
 
 
§ 2º - A Câmara referida no inciso II será presidida pelo Coordenador do 
Programa  de Pós-Graduação em Direito stricto sensu (PPGD) e será 
composta: 
I – Pelos professores permanentes do Programa  de Pós-Graduação em 
Direito stricto sensu (PPGD); 
II – Por um representante dos estudantes de pós-graduação stricto sensu, 
eleito entre seus pares; 
 
 
§ 2o - As sessões das Câmaras instalam-se com a presença da maioria 
simples de seus membros, e as decisões serão tomadas por maioria simples 
de votos dos presentes. 
 
 
 
Art 2o -  Compete à Câmara de Graduação em Direito 
 
 
I – aprovar seu regimento interno; 
 
 
II -  deliberar sobre o Projetos Político-Pedagógico dos respectivos cursos; 
 
 
III -  deliberar sobre a distribuição das bolsas remuneradas dos respectivos 
Cursos; 

IV. deliberar sobre o Relatório de Atividades Anual dos respectivos Cursos; 



V - implementar, no âmbito dos cursos, o Programa de Avaliação da 
Universidade; 
 
 
VI – regulamentar o processo de indicação da representação estudantil que o 
integra; 
 
 
VII – deliberar sobre as diretrizes para os processos seletivos dos cursos 
respectivos; 
 
 
VIII - organizar e realizar o processo de eleição dos Coordenadores de 
Cursos; 
 
 
§ 1o - As competências constantes no presente artigo consideram-se, para 
todos os fins, delegadas à Câmara de Graduação em Direito pelo Conselho 
da Faculdade de Direito,  nos termos do inciso XXV do Art 6o  do 
respectivo  Regimento; 
 
 
 
 
 
Art 3o -  Compete à Câmara de Pós-Graduação em Direito 
 
 
I – aprovar seu regimento interno 
 
 
II -  deliberar sobre o Projetos Político-Pedagógico dos respectivos cursos; 
 
 
III -  deliberar sobre a distribuição das bolsas remuneradas dos respectivos 
Cursos; 

IV. deliberar sobre o Relatório de Atividades Anual dos respectivos Cursos; 

V - implementar, no âmbito dos cursos, o Programa de Avaliação da 
Universidade; 
 
 
VI – regulamentar e homologar o processo de escolha da representação 
estudantil que o integra; 
 
 
VII – deliberar sobre os processos seletivos bem como sobre a composição e 
funcionamento da Comissão de Seleção para ingresso nos programas; 
 
 
VIII - organizar e realizar o processo de eleição dos Coordenadores 
respectivos; 



 
 
 
Parágrafo Único - As competências constantes no presente artigo 
consideram-se, para todos os fins, delegadas à Câmara de Graduação em 
Direito pelo Conselho da Faculdade de Direito,  nos termos do inciso XXV do 
Art 6o  do respectivo  Regimento; 
 
 
 
Art. 4o – Das decisões das Câmaras de Graduação e de Pós-Graduação em 
Direito cabe recurso ao Conselho da Unidade, no prazo de cinco dias.   
 
Art. 5o – O Regimento interno de cada Câmara disporá sobre os 
detalhamentos pertinentes ao respectivo funcionamento. 
!



Proposta de Composição do Conselho Consultivo e do Comitê Editorial e da 
JURIS – Revista da Faculdade de Direito 

 
 
 

1 -  Fica aberto, para o ano de 2013, até 31 de agosto, o prazo para as 
recomendação de indicação do Conselho da FADIR  para a composição dos 
membros externos do Conselho Consultivo da Revista JURIS. Os indicados 
deverão possuir titulação de doutor e possuir significativa produção científica. 
Os membros internos virão a ser todos os doutores da unidade, além dos 
que, sem deter esta condição, sejam professores permanentes do programa 
de Mestrado em Direito. A ocupação da função conselheiro, pelos membros 
internos, se dará paulatinamente, observando a proporção do Art. 6o do 
regimento da Revista (máximo 30%), sendo utilizado o critério do maior 
tempo de obtenção da titulação de doutor para estabelecer a ordem de 
preferência de assunção da função de conselheiro. A recomendação será 
encaminhada à Secretaria da FADIR para submissão à apreciação do 
Conselho na reunião ordinária do mês de setembro. 
 
2 – Indicação para composição do Comitê Editorial : Prof. Dr. Anderson 
Lobato (editor); Professora Dra. Maria Cláudia Crespo Brauner 
(coordenadora da proposta do Mestrado);  Prof. Dr. Carlos André Huning 
Birnfeld (Diretor da Faculdade de Direito).!


