
                                                                              

PLANO DE INTERNACIONALIZAÇÃO  

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UFES 

1. HISTÓRICO 

O Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGDIR-

UFES) constitui unidade administrativa da Universidade Federal do Espírito Santo e compõe, ao 

lado do Departamento de Direito e do Colegiado do Curso de Graduação em Direito, um dos três 

setores da UFES que concentram a pesquisa e o ensino do Direito vinculados ao Centro de 

Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE). O PPGDIR foi criado em 26 de maio de 2004 pela 

Resolução 10/2004 do Conselho Universitário (PROCESSO 23068.14363/03). Em 21 de dezembro 

de 2006, publicou-se a Portaria N. 1.999 de 20 de dezembro de 2006 do MEC em que se 

RECONHECEU diversos cursos recomendados pelo CTC da CAPES, em vista do parecer CNE/CSE 

Nº. 173/2006 (decisão publicada no DOU de 21 de dezembro de 2006, p. 34). No anexo publicado 

juntamente com a Portaria, a proposta da Universidade Federal do Espírito Santo na área de 

direito constava naquela portaria denominada como DIREITO PROCESSUAL. 

O PPGDIR iniciou suas atividades acadêmicas em 2008 com a finalidade de formar Mestres e 

consolidar a pesquisa acadêmica em Direito na Universidade Federal do Espírito Santo. Possui 

como área de concentração JUSTIÇA, PROCESSO E CONSTITUIÇÃO por meio da qual se discute o 

valor fundamental e constitucional do processo justo e da tutela jurisdicional adequada e efetiva. 

Existem duas linhas de pesquisa, a saber, Processo, técnicas e tutelas dos direitos patrimoniais e 

existenciais e Sistemas de justiça, Constitucionalidade e tutelas de direitos individuais e coletivos. 

2. CONCEITO 

O PPGDIR adota o conceito de internacionalização como a ação acadêmica que ultrapassa 

fronteiras nacionais e resulta em produtos acadêmicos concretos. Trata-se de atividades 

eventuais e permanentes para a troca constante de informações com instituições e 

pesquisadores estrangeiros. 



                                                                              
3. ATIVIDADES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO PPGDIR 

Desde 2017, o PPGDIR implantou diversas ações para ampliar sua internacionalização. No 

primeiro ano, o PPGDIR conseguiu estabelecer parceria com a Universidade del Pais Vasco que 

permitiu a vinda semestral do Carlos Antonio Acosta Garriga, Doutor em Direito pela Universidad 

de Salamanca e docente do Departamento de Direito Público Internacional da UPV, para 

ministrar aulas de História do Direito para o curso de mestrado. No ano de 2018, o PPGDIR obteve 

êxito em reservar vaga para professor visitante estrangeiro que pudesse se dedicar 

integralmente às atividades da pós-graduação em Direito. Neste ano de 2019, realizou-se o 

concurso público e aprovou-se Fiammetta Bonfigli, Doutora em Direito pela Univerità degli Studi 

di Milano (2014). Desde 2015, o PPGDIR recebe alunos estrangeiros regularmente matriculados 

e já titulou dois mestres em Direito que retornaram aos seus países para atuar na área de Direito. 

Do ponto de vista da pesquisa, o PPGDIR conta com a pesquisa OPINIO DOCTORUM com 

participação do Doutor Carlos Antonio Acosta Garriga; a Rede Internacional de Pesquisa – 

ProcNet conta com o pesquisador Dr.XXXXX; e, finalmente, a Rede Internacional de Direito 

Internacional Privado possui como colaboradores XXXXXXXXXXXXXXX. No ano de 2020, o PPGDIR, 

em parceria com o PPGHIS/UFES receberá o especialista em Direito Romano da Universidade de 

Edimburgo, o Dr. Paul Jacobus Du Plessis, para aulas e reuniões acadêmicas na UFES, graças ao 

Edital Confap/CNPq/UK Academies 2018. 

4. METAS A SEREM ALCANÇADAS 

No ano de 2019, resolveu-se apresentar plano de internacionalização cujas metas consistem em  

a) consolidar a presença de professores estrangeiros nos quadros do PPGDIR; 

b) consolidar a presença de estudantes estrangeiros nos quadros do PPGDIR; 

c) consolidar as redes de pesquisa do PPGDIR com financiamento internacional por meio de 

editais como ERAMUS, CAPES/COFECUB e CONFAP/BRITISH COUNCIL. 

d) fortalecer parcerias com eventos internacionais para divulgar as atividades acadêmicas do 

PPGDIR por meio da orientação de obtenção de recursos junto a Editais da CAPES, CNPq e FAPES; 

e) fortalecer iniciativas de publicações em periódicos estrangeiras por meio da parceria com a 

http://confap.org.br/news/divulgado-resultado-da-chamada-confap-cnpq-uk-academies-2018/


                                                                              
PRO-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFES, que disponibiliza financiamento de 

traduções, cursos de redação acadêmica em língua estrangeira por meio do Núcleo de Línguas 

da UFES; 

f) fortalecer a parceria de publicações de obras estrangeiras com autores brasileiros e 

estrangeiros. 

g) Incentivar estágios e missões de trabalho de docentes e discentes no Exterior. 

h)  Incentivar a participação de docentes e discentes em eventos no Exterior; 

i) Incentivar propostas de coorientações, cursos de curta duração, cotutela e dupla titulação com 

instituições do Exterior. 

5. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES INTERNACIONAIS 

  2019 2020 

Ficha  1º. 2º. 1º. 2º. 

Disciplina Temas Dr. Carlos Garriga (Espanha) – Prof. 

Visitante PPGDIR 

    

Disciplina História Dra. Fammetta Bonfigli (Itália) – 

Profa. Visitante PPGDIR 

    

 (Croácia)     

      

EVENTO Minicurso: Brexit –      

 Direito Romano – Dr. Paul Jacobus 

Du Plessis – Universidade Edimburgo 

(Confap/CNPq/UK Academies) 

    

DOCENTES PPGDIR      

 Adriana Campos - Portugal     

 Valesca Raizer - Montevidéu     

 Valesca Raizer – Frankfurt     

 Hermes Zaneti - Bélgica     



                                                                              
 Claudio Jannotti – Paris     

 Claudio Jannotti - Roma     

 


