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EDITORIAL

60 ANOS DE FDSM

10 anos de PPGD

A fim de celebrar a nossa história, a Revista da Faculdade de Direito do Sul 
de Minas lança uma edição especial. A intenção não foi meramente reunir artigos 
elaborados em torno de uma única temática, e sim manter a diversidade, que é 
uma das marcas de nossa instituição.

Desde 1959, tendo sido a primeira faculdade do Sul de Minas Gerais, e a 
quarta de todo o Estado, em uma época em que o Brasil possuía apenas 13 cursos 
de Direito, a FDSM tem contribuído para a formação de profissionais que atua-
ram e atuam, com destaque, em diferentes áreas do campo jurídico e correlatas. 
Seu protagonismo pioneiro garantiu o fortalecimento institucional necessário 
para que, ainda em 2019, a FDSM continue a figurar entre os cursos de excelên-
cia, tendo recebido o Selo OAB, juntamente com outras 160 instituições, em um 

cenário de 1.212 cursos.

Não só a reputação da instituição cresceu e se solidificou ao longo de seus 

60 anos, mas também sua estrutura física e o círculo de instituições parceiras. 

Hoje são dois prédios bastante amplos, com equipamentos de ponta, disponi-

bilizados para oferecer o conforto e o suporte necessários a estudantes e pro-

fessores. Equipes altamente qualificadas em diferentes áreas atuam para que a 

parte administrativa caminhe sem dificuldades. No rol de instituições parcei-

ras figuram a Universidade de Coimbra e o Instituto Superior de Contabilida-

de e Administração de Coimbra, em Portugal; a Universidade do México; a 
Universidade do Chile; a Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha; e 

o Instituto Universitário Sudamericano, no Uruguai. Atividades conjuntas já 

foram realizadas com a Universidade Estadual de Campinas, no Brasil, a Uni-
versidade de Cardiff, no País de Gales, a Universidade do Minho, em Portugal, 
e a Sorbonne – Paris X, na França. 

Entre outras conquistas, em 1984 foi fundada a Revista da Faculdade de 
Direito do Sul de Minas, com periodicidade semestral e que, em 2009, vinculou-
-se ao Programa de Pós-Graduação da FDSM, onde está alocado o Mestrado 
Acadêmico em Direito, que também comemora seus 10 anos de implantação 
em 2019.

Nesse contexto, a missão da FDSM hoje é oferecer cursos de graduação e pós-
graduação na área do Direito, com a execução de atividades confiáveis de ensino, 
pesquisa e extensão, perante seus alunos, colaboradores e a sociedade em geral, 
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contribuindo assim para o desenvolvimento social. Nossa revista contribui com 
essa missão estando vinculada a dois objetivos: estimular a criação cultural e o 
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, e promover a di-
vulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimô-
nio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 
outras formas de comunicação e interação.

Nossa instituição contribuiu para a consolidação de nossa sociedade na 
segunda metade do século XX e, neste século XXI, além de acompanhar as trans-
formações sociais, tem se mantido protagonista no campo do ensino jurídico.

Agradecemos a todos os editores que já passaram pela Revista da Faculdade 
de Direito do Sul de Minas, bem como aos vários colaboradores e autores de artigos, 
que, ao confiar em nosso trabalho, ajudam a fomentar a pesquisa. Esperamos 
continuar a merecer o apoio da comunidade acadêmica, a fim de que possamos 
celebrar muitos anos de atuação.

Profa. Dra. Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis

Editora-Chefe
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