COORDENAÇÃO CIENTÍFICA E DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

EDITAL 07/2015
PROCESSO SELETIVO PARA APRESENTAÇÃO
DE TRABALHOS NO SEMINÁRIO BRASIL-ARGENTINA
DE DEMOCRACIA E DIREITOS SOCIAIS

O Coordenador Científico e de Pós-Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, no
desempenho de suas atribuições acadêmicas e administrativas, conforme estabelecido pelo
Regimento Interno do PPGD/FDSM, torna pública a abertura das inscrições do processo
seletivo para apresentação de trabalhos no Seminário Brasil-Argentina de Democracia e
Direitos Sociais, que se regerá segundo as normas deste Edital:
Art. 1º - Serão oferecidas, inicialmente, duas (2) vagas para apresentação oral de trabalhos
acadêmicos, a ser incluída na programação do Seminário Brasil-Argentina de Democracia e
Direitos Sociais.
Parágrafo único – O evento é uma realização conjunta do Programa de Pós-Graduação da
Faculdade de Direito do Sul de Minas PPGD-FDSM e da Facultad de Derecho da Universidad
de Buenos Aires – UBA e deverá acontecer no dia 19 de junho de 2015, nos períodos da
manhã e da tarde, em Buenos Aires (Argentina).
Art. 2º - Para participar do processo seletivo, o(a) interessado(a) deverá apresentar na
Secretaria do PPGD/FDSM até o dia 30 de abril de 2015, um projeto de trabalho contendo, no
mínimo, os seguintes elementos: tema, justificativa, objetivos e fundamentação teórica.
Parágrafo único – Poderão se inscrever os alunos regulares do curso de mestrado do
PPGD/FDSM ingressantes nos anos de 2014 e 2015.
Art. 3º - São critérios para a seleção do mestrando e respectivo trabalho:
I - Pertinência temática à área de concentração do PPGD/FDSM e ao evento em geral;
II – Relevância do tema em relação ao estado atual da Ciência do Direito;

III – Fundamentação teórica adequada e relevante;
IV – Identificação de referências bibliográficas essenciais sobre o tema;
V – Rigor lógico da argumentação;
VI – Redação clara e correta.
Parágrafo único – Em virtude de uma política interna da Universidad de Buenos Aires,
aplicada a todos os seus eventos, a seleção dos expositores deverá considerar, tanto quanto
possível, o equilíbrio de gênero.
Art. 4º - Todas as providências e custos relacionados à participação no evento, tais como
viagem, hospedagem e alimentação, entre outros, são de exclusiva responsabilidade do
mestrando.
Art. 5º – A seleção dos candidatos será feita por comissão composta pelos professores
doutores Eduardo Henrique Lopes Figueiredo, Elias Kallás Filho e Rafael Lazzarotto Simioni.
Art. 6º – O resultado da seleção será divulgado no site da FDSM e nos quadros do
PPGD/FDSM no dia 08 de maio de 2015.
Pouso Alegre, 16 de abril de 2015.

Prof. Dr. Elias Kallás Filho
Coordenador Científico e de Pós-Graduação

