SEÇÃO DE NOTÍCIAS

A seção de notícias é um espaço permanente, apresentado no último número de cada
ano do periódico. Sua finalidade é apresentar e registrar os principais acontecimentos
acadêmicos do Programa de Pós-Graduação, da Faculdade de Direito e da UFRGS. Com a
seção, a revista apresenta fatos, mas também passa a ser um espaço de memória, que poderão
ser acessados no futuro para estudos sobre o espaço acadêmico no qual se desenvolvia a
publicação e a formação de novos pesquisadores
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Classificação Qualis 2013/2014 - Cadernos é Qualis B2
31 de agosto de 2015

É com muito entusiasmo que temos o prazer de anunciar que a revista Cadernos do
Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS recebeu classificação B2 na avaliação
Qualis 2013/2014 na área de Direito.
A avaliação Qualis da CAPES é o principal instrumento para aferir o respeito às normas
na publicação de produções científicas no Brasil. Em 2013/2014, dos 1.021 periódicos
classificados, menos de 30% (272) alcançaram estrato B2 ou superior. A revista conta hoje com
mais de 500 trabalhos publicados, todos com acesso aberto ao público, resultado de dezenove
números publicados desde 2003. Ela continua com os números impressos, mas hoje é operada
também virtualmente para acesso aos trabalhos e submissão de novas obras no site:
http://seer.ufrgs.br/ppgdir.
A notícia da obtenção de nota B2 não apenas é extremamente gratificante, como também
abre inúmeros caminhos para novos e mais desafiadores objetivos. Os Cadernos do
PPGDir./UFRGS somente são possíveis pela ampla colaboração entre alunos e professores dos
mais diferentes locais e áreas de especialização, colaboração que só é possível a partir da
dedicação e esforço de cada um. Portanto, agradecemos aos leitores, autores, avaliadores,
alunos, professores e toda a comunidade que deu os meios para alcançarmos o novo estrato.

Fonte: http://seer.ufrgs.br/ppgdir

339

Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso Squeff, doutoranda do
PPGDir./UFRGS, foi selecionada no "5º Concurso de Monografias da União Europeia"
15 de abril de 2015

Nessa quarta-feira, 15 de abril, a comissão julgadora da Delegação da União Europeia
no Brasil, presidida pela Embaixadora Ana Paula Zacarias, se reuniu para selecionar as seis
melhores monografias da quinta edição do Concurso de monografias da União Europeia. Sobre
os trabalhos recebidos, dentre os quais três foram selecionados na categoria de graduação e três
na pós-graduação.
Os estudantes selecionados serão convidados para vir a Brasília, DF, no dia XX de maio,
para receber as premiações finais e conhecer os dois ganhadores da viajem de uma semana para
Europa.
Antes de mais, a Delegação quer agradecer a todos os estudantes originários de mais de
vinte instituições do Brasil que participaram do concurso. As suas monografias permitiram aos
membros da Delegação ter uma abordagem inicial sobre temáticas variadas como a integração
europeia, cidadania europeia, as dimensões políticas, econômicas e até artísticas da relação
entre Brasil e a União europeia, entre outros temas.
Os 3 estudantes selecionados na categoria Graduação são (em ordem alfabética):
Carlos Eduardo Perón Cadó – da Universidade Fundação Armando Alvares Penteado
(FAAP), com o seu artigo: "A União Europeia como área monetária: a busca pela otimalidade"
Marcela Benhossi - da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), com o seu
artigo: "A evolução do Parlamento Europeu e o déficit democrático na integração".
Rafael Borges de Souza Dias - da Universidade Federal de Pernambuco – (UFPE), com
seu artigo «O bem-estar na era pós-industrial: fundamentos éticos-jurídicos para a recuperação
dos sistemas de proteção social Europeus pela taxação internacional do capital financeiro".
Os 3 estudantes selecionados na categoria Pós-graduação são (em ordem alfabética):
Marcelo Cesar Guimarães - da Universidade Federal de Pernambuco- (UFPE), com o
seu artigo: "A importância do Direito Concorrencial da União Europeia para o aprofundamento
do processo integracionista Europeu".
Patricia Nasser de Carvalho – da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com
o seu artigo: "A política agrícola Comum (PAC) da União Europeia: origens e causas da
conformação da mais paradigmática das políticas comunitárias".
Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso Squeff – da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), com seu artigo: "O desenvolvimento da Política Agrícola Comum
da União Europeia "
Fonte: http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/press_corner/all_news/news/2015/20141023_03_pt.htm
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Dezyree Rodrigues da Rosa, graduanda em Direito, recebe Prêmio UFRGS Jovem
Pesquisador
23 de outubro de 2015

Dezyree Rodrigues da Rosa, acadêmica do Curso de Ciências Jurídicas e Sociais,
recebeu, no XXVII Salão de Iniciação Científica da UFRGS, o prêmio JOVEM
PESQUISADOR UFRGS na área de Ciências Sociais e Aplicadas.
Orientado pelo Professor Doutor Jose Alcebíades de Oliveira Junior, o trabalho intitula-se “A
substituição indevida da ordem estatal por direitos inoficiais: da inefetividade dos estados
sociais latino-americanos a emergência de pluralismos jurídicos questionáveis quanto à sua
legitimidade”.
Trata-se do prêmio máximo do referido evento. A Faculdade de Direito expressa seu mais
profundo orgulho pelo feito.

Fonte parcial: http://www.ufrgs.br/direito/noticias.php?pagina=4
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Professor Permanente do PPGDir./UFRGS escreve Capítulo em Livro vencedor do
Prêmio Jabuti 2015
24 de novembro de 2015

O livro “Direitos fundamentais das pessoas em situação de rua” foi premiado com o
primeiro lugar na categoria Direito do Prêmio no 57ª Prêmio Jabuti. A premiação é um dos mais
tradicionais reconhecimentos feitos aos livros brasileiros, foi criada em 1958 e atualmente tem
27 diferentes categorias. A premiação ocorre no dia 3 de dezembro de 2015 em São Paulo.
A obra foi publicada em 2014, pela editora D’Plácido, e contou com a colaboração de
mais de 70 autores de diversas regiões do país. Entre os autores, está o professor de sociologia
do Direito da Faculdade de Direito da UFRGS, professor José Alcebíades de Oliveira Júnior,
com participação intitulada “Direitos Fundamentais dos Índios em situação de rua”.
Os organizadores do livro foram a professora da Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, Ada Pellegrini Grinover, e os promotores de Justiça Gregório Assagra, Paulo
César Vicente de Lima e Rodrigo Iennaco. Segundo o promotor Gregório, em notícia publicada
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais: “Trata-se de uma obra coletiva importante,
construída com a colaboração de muitos e que já vem cumprindo um papel social
relevantíssimo. Tornou-se referência nacional acerca do tema das pessoas em situação de rua,
que se encontram expostas a um grau de vulnerabilidade social inaceitável. Um dos principais
problemas acerca do fenômeno é o preconceito, em razão do conhecimento raso sobre a
temática. Quem quiser conhecer com mais profundidade o tema, agora tem um caminho a
trilhar”, afirma o coordenador da Cimos”.
Em segundo lugar ficou Justiça Restaurativa e Abolicionismo Penal – Contribuições
para Um Novo Modelo de Administração de Conflitos no Brasil (Editora Saraiva), do professor
e advogado Daniel Achutti. O juiz e professor Paulo Afonso Cavichioli Carmona completa a
lista com Violência x Cidade: o Papel do Direito Urbanístico na Violência Urbana (Editora
Marcial Pons).
O advogado e professor Eduardo Felipe Matias ficou em terceiro lugar na categoria
Economia e Administração, pela obra A Humanidade Contra as Cordas (Editora Paz e Terra).

Fonte parcial: http://www.conjur.com.br/2015-nov-19/obra-moradores-rua-vence-premio-jabuti-area-direito
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Estudantes de Direito vencem concurso nacional
26 de novembro de 2015

No último dia 18, a equipe composta pelos estudantes da Faculdade de Direito Gabriela
Fisher Armani, Luísa Rosa e Júlio Veiga ganhou o Concurso Nacional de Sistemas
Internacionais de Direitos Humanos (CNSIDH) do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial
e Direitos Humanos.
Na sua segunda edição com novo formato, o CNSIDH tem por objetivo estimular entre
os universitários o estudo das fontes internacionais de Direitos Humanos com a perspectiva de
conflitos que, embora simulados, assemelham-se à realidade nacional. O evento foi divido em
duas fases, uma escrita e outra presencial. A primeira etapa era eliminatória, dentre os vários
inscritos, apenas 32 equipes das cinco regiões do país foram selecionadas para as rodadas orais
em Brasília, na Escola Nacional da Administração Pública.
Aprovados em terceiro lugar na primeira fase, os estudantes simularam situações de
grave violação de direitos humanos, negociações interdepartamentais dentro do Estado,
tratativas políticas para aprovação de leis e políticas públicas com mediação internacional da
ONU e, na rodada final, uma sustentação oral na Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Os temas discutidos envolviam problemas jurídico-sociais do cenário nacional, como violência
policial, discursos de ódio, violação de direitos da população carcerária, redução da maioridade
penal e outros.
A organização da seleção da UFRGS e o apoio aos estudantes para participação no
concurso foi feita pelo Núcleo de Extensão em Tribunais Simulados (NETS), um projeto de
extensão criado e planejado para incentivar esse tipo de prática acadêmica.
Fonte: http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/estudantes-de-direito-vencem-concurso-nacional
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Inep publica notas do Enade 2014 por instituição: UFRGS é a segunda melhor do país
22 de dezembro de 2015

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
divulgou nesta terça-feira (22), no Diário Oficial da União, as notas dos cursos superiores no
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2014. O resultado é usado para compor
os índices que medem a qualidade de cursos e instituições de ensino superior.
Os cursos são classificados de acordo com os resultados obtidos no Índice Geral de
Cursos (IGC), que vai de 1 a 5. O cálculo é feito com base na média ponderada dos Conceitos
Preliminares de Curso (CPC) — que levam em conta o rendimento dos alunos no Enade,
infraestrutura e qualidade do corpo docente, entre outros. O índice considera o CPC dos cursos
avaliados no ano do cálculo e nos dois anos anteriores, assim, a divulgação refere-se aos três
anos suficientes para que todas as áreas sejam avaliadas. Os resultados abaixo de 3 são
considerados insatisfatórios.
No total, 24 instituições alcançaram a nota 5: 12 universidades e 12 faculdades. Para
obter nota 5, o resultado da instituição tem que variar de 3,9 a 5. A primeira colocada entre as
universidades foi a Universidade Estadual de Campinas (4,380), seguida da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (4,349) e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana
em Foz do Iguaçu (4,247). A Universidade do Tocantins (1,437) e o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (1,830) foram as instituições públicas que obtiveram
nota 2.
Universidades:
Nome da IES

Sigla da
IES

UF
IES

IGC
(Contínuo)

IGC
(faixa)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

UNICAMP

SP

4,380

5

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL

UFRGS

RS

4,349

5

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA

UNILA

PR

4,247

5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

UFMG

MG

4,190

5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

UNIFESP

SP

4,189

5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA

UFSC

SC

4,129

5

Fonte: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/euestudante/ensino_ensinosuperior/2015/12/22/ensino_ensinosuperior_interna,511655/inep-publica-notas-doenade-2014-por-instituicao.shtml
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As universidades que têm os melhores mestrados do Brasil: UFRGS em 1º lugar
18 de dezembro de 2015

São Paulo - Na semana passada o Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados
do IGC (Índice Geral de Cursos). A partir do indicador, que mede a qualidade do ensino
superior no Brasil, é possível classificar quais são as melhores e piores entre as mais de 2 mil
instituições de ensino superior avaliadas. Mas vale destacar que as universidades, faculdades
ou centros universitários que não participam do Enade não entram na avaliação.
Um dos aspectos que compõem o índice IGC é a análise da qualidade dos cursos de pósgraduação stricto sensu (mestrado e doutorado). O MEC leva em conta no cálculo do IGC o
conceito médio de mestrado e conceito médio do doutorado. A nota é dada a partir de uma
equação com a nota obtida pela instituição na Capes, a nota dos estudantes do programa, a
proporção de matriculados no programa e o número de programas de mestrado oferecidos pela
instituição.
A fórmula pode ser conferida em nota técnica do MEC e só são avaliadas as
universidades, faculdades e centros universitários que obtêm nota igual ou superior a 3 na
Capes, conceito mínimo para que o programa seja recomendado (a nota máxima possível é 5).
No site da Capes é possível fazer a consulta sobre os programas recomendados.
A seguir, confira nas tabelas quais as instituições de ensino superior (universidades,
centros universitários e faculdades) que obtiveram os melhores conceitos médios de mestrado.
Reunimos apenas aquelas com conceito maior ou igual a 4,5. O máximo possível é 5. A lista
completa está no site do Inep.
As universidades com os melhores mestrados:
Ano

Nome da Instituição

Categ. Administrativa

Estado

Conceito
Médio do
Mestrado

IGC
(faixa)

2014

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL

PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO
PÚBLICO - FEDERAL

RS

4,9

5

2014

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO RIO
GRANDE DO SUL

PRIVADA SEM FINS
LUCRATIVOS

RS

4,9

4

2014

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
CAMPINAS

PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO
PÚBLICO ESTADUAL

SP

4,9

5
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2014

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS
GERAIS

PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO
PÚBLICO - FEDERAL

MG

4,9

5

2014

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO RIO DE
JANEIRO

PRIVADA SEM FINS
LUCRATIVOS

RJ

4,8

4

2014

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO

PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO
PÚBLICO - FEDERAL

RJ

4,8

5

2014

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA
CATARINA

PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO
PÚBLICO - FEDERAL

SC

4,8

5

2014

UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA
JÚLIO DE MESQUITA
FILHO

PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO
PÚBLICO ESTADUAL

SP

4,8

4

2014

UNIVERSIDADE
PRESBITERIANA
MACKENZIE

PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO
PRIVADO - SEM FINS
LUCRATIVOS FUNDAÇÃO

SP

4,7

3

2014

UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE
PELOTAS

PRIVADA SEM FINS
LUCRATIVOS

RS

4,7

4

2014

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE MINAS
GERAIS

PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO
PRIVADO - SEM FINS
LUCRATIVOS FUNDAÇÃO

MG

4,7

3

Fonte: http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/as-universidades-que-tem-os-melhores-mestrados-do-brasil
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Professores Permanentes do PPGDir./UFRGS participam como experts da delegação
brasileira na Conferência de Haia de Direito Internacional Privado
29 de dezembro de 2015

No mês de março o Brasilcon participou de diversas iniciativas internacionais visando
ao desenvolvimento da proteção internacional dos consumidores.
O Presidente do Brasilcon, Bruno Miragem, e a Diretora da Revista de Direito do
Consumidor e Ex-Presidente Claudia Lima Marques, integraram a delegação brasileira,
liderada pelo Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional do Consumidor, e
pelo Ministério das Relações Exteriores, na reunião do Conselho Geral da Conferência de Haia
de Direito Internacional Privado. Como resultado do trabalho da delegação brasileira, foi
incluída na agenda da Conferência o estudo da proposta brasileira de convenção para a proteção
dos consumidores turistas, e determinada a realização de um “estudo de visibilidade”, que é o
primeiro passo para que se examine a conveniência de adotar-se ou não uma convenção
internacional sobre o tema.
Da mesma forma, em 26 de março, o Presidente do Brasilcon proferiu palestra na
Organização das Nações Unidas, em Genebra (Suíça), em painel organizado na Reunião de
Experts sobre Cyberlaws, Regulação e Desenvolvimento do Comércio Eletrônico, promovido
por este órgão. O Presidente do Brasilcon foi indicado como um dos cinco experts mundiais em
proteção do consumidor na internet, para integrar painel que contou com a participação da
Diretora do Departamento de Políticas de Concorrência e Proteção do Consumidor da França,
Dra. Nathalie Homobono; da responsável pelas Políticas de Proteção do Consumidor da OCDE,
Brigitt e Acoca; do Diretor de Proteção Internacional do Consumidor da Federal Trade
Comission dos Estados Unidos, Dr. Hugh Stevenson; e do Chefe de Iniciativas Digitais da
Consumers International, com sede em Londres, Richard Bates.
A Reunião de Experts conta com a participação de representantes dos governos de quase
cem países membros das Nações Unidas e da UNCTAD - Organização das Nações Unidas para
o Comércio e Desenvolvimento.

Fonte: http://brasilcon.org.br/arquivos/arquivos/6d84fb6473e5b04df8c8c366d67cd290.pdf
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