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ApresentaçãoApresentação

A sociedade atual é marcada por intensas transformações e pela necessidade de se adequar 
valores, em razão da transição de paradigmas pela qual passa o planeta. No cenário 
internacional, há uma nova ordem caracterizada pela formação de blocos regionais, por meio 
dos quais países reorganizam suas estruturas em busca da concretização do projeto 
integracionista. Uma das consequências diretas e inevitáveis, decorrente desse processo de 
integração é o aumento das relações jurídicas – e, por consequência, o aumento dos conflitos 
de interesses entre entes dos diferentes países. Há, também, uma série de novas realidades 
que precisam ser apreciadas à luz do Direito. Pontos centrais colocam-se nas questões da 
ampliação do comércio e dos contratos internacionais, além da solução dos conflitos 
adquiridos nestas relações, os quais passam a ser regidos pelo Direito Comunitário ou pelo 
Direito da Cooperação. Nesse contexto, os profissionais do Direito são, em geral, 
indispensáveis.

Em razão da transição de paradigmas pela qual passa a sociedade, o curso entende que a 
sociedade atual é marcada por intensas transformações e pela necessidade de adequar os 
seus valores. As mudanças estão presentes no cenário internacional, nacional, regional e legal 
(este no âmbito da Educação Superior Brasileira). Elas motivaram a busca por este novo 
caminho a fim de assegurar a produção de saberes inovadores, e formar profissionais aptos a 
atenderem às novas necessidades da sociedade e demandas do mercado de trabalho, além 
de promover o desenvolvimento econômico e social do país.

O profissional a ser formado pelo Mestrado em Direito da UNIALFA desenvolverá a 
capacitação crítica para questionar as instituições jurídico-políticas vigentes. Essa formação 
na área de Direito Constitucional Econômico será construída com uma sólida visão 
interdisciplinar, integrando o conhecimento do Direito com o conhecimento de: Ciência 
Política, Economia, Jurídica, Sociologia, Antropologia, Filosofia, Ética, Psicologia, Lógica e 
Hermenêutica.

Ao concentrar e aprofundar os seus estudos na seara do Direito Constitucional Econômico, o 
aluno será instigado a pensar criticamente os seus fundamentos, desenvolver habilidades 
analíticas, compreender que a interdisciplinaridade científica reflete a necessidade de 
compreensão da complexidade da realidade investigada, além de se estimular a inovação e 
o compromisso ético com o desenvolvimento da sociedade brasileira.
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Linhas de Pesquisa  Linhas de Pesquisa  

Regulação econômica, Direito Concorrencial e Políticas de Fomento Empresarial
Essa linha dá ênfase às investigações de fomento empresarial e igualmente tem o seu 
enfoque no Direito Regulatório e no Direito Concorrencial, componentes consolidados do 
Direito Econômico. Destaca-se a perspectiva crítico-propositiva e filosófica, aportada à luz do 
Direito Constitucional, que regula, de modo macro, o objetivo de investigação.
O objetivo é compreender os problemas da ordem econômica mundial e brasileira, 
associadas à regulação de mercado e à pluralidade de possíveis soluções, considerando-se o 
desenvolvimento e o ambiente democrático nacional.

Desenvolvimento econômico e princípios constitucionais da ordem econômica
Caracteriza-se por investigar, ao lado dos temas consolidados do Direito Econômico, a 
influência direta da matriz principiológica constitucional na ordem econômica – relacionada 
prioritariamente nos incisos do art. 170 da Constituição Federal de 1988, com vistas ao 
desenvolvimento socioeconômico e, através deste, ao alcance da finalidade da ordem 
econômica de garantia de existência digna a todos. 
O objetivo é pensar o modelo de desenvolvimento econômico, no sistema capitalista, seja no 
âmbito das relações privadas – ou seja, horizontalmente, como através da governança 
corporativa e a atuação de agências reguladoras – seja no contexto das relações públicas, 
com destaque à prestação de serviços públicos e às formas de atuação Estatal na economia.

ObjetivosObjetivos

Formar professores e pesquisadores capacitados para refletirem, de modo 
crítico-propositivo, sobre esta relevante área do Direito;

Contribuir para o desenvolvimento da Ciência do Direito - área que já apresenta crescente 
demanda e potencial de inovação - com tendência de se tornar cada vez maior.
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Público-alvoPúblico-alvo

Profissionais conscientes de seus deveres e Direitos, com amplos e sólidos conhecimentos 
práticos, técnico-jurídicos e sociopolíticos, capazes de serem solidários, de dialogarem com 
profissionais de outras áreas e de participarem, com responsabilidade e competência, do 
processo de integração e desenvolvimento socioeconômico de Goiânia, da região 
metropolitana e de todo o estado de Goiás. O pré-requisito é que sejam portadores de 
diploma de graduação, nível de Bacharelado ou Licenciatura Plena. 

Diferenciais  Diferenciais  

Único Programa de Mestrado em Direito de uma Instituição de Ensino Superior (IES) 
particular na Região Centro-Oeste (exceto o DF) e no Estado do Tocantins;

Área de Concentração e Linhas de Pesquisas inovadoras;

Disciplinas com 30 e 45 horas/aulas para facilitar a concentração na execução de algumas 
delas e a vinda de alunos de outras localidades;

Convênio com a Universidade de Siena (Itália) para o oferecimento de uma disciplina 
optativa sobre Democracia e Desenvolvimento, nos meses de julho de cada ano (em 2020 
será a 6ª edição desse curso);

Outro fator diferenciador do mestrado é que existem mais de 1.400 cursos de graduação 
em Direito aprovados pelo MEC e só 104 IES possuem Mestrado Acadêmico em Direito, 
devidamente reconhecidos pela CAPES/MEC.
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Estrutura Curricular  Estrutura Curricular  

As disciplinas estão estruturadas em três grupos: 

Grupo 1: obrigatórias;
Grupo 2: eletivas de linha; 
Grupo 3: eletivas comuns (as duas linhas).

Além das disciplinas, o aluno deve cursar dois seminários.

1) Seminário de Pesquisa, sob responsabilidade do orientador, computando 3 créditos, 
totalizando, pois, 45h.

2) Seminário de Docência, que compreende um conjunto de atividades variadas como 
publicações, realização de eventos, submissão de projetos para financiamento, exercício do 
magistério, igualmente sob acompanhamento do orientador, 2 créditos, 30h.

Além disto, a grade prevê Orientação de dissertação: 6 créditos (90h). 

A opção por disciplinas eletivas (das linhas e comuns) com carga horária de 30h/a é para 
facilitar a máxima compreensão dos alunos sobre os conteúdos que poderão ser abordados 
no Programa, trazendo uma maior proximidade com a temática dos trabalhos de conclusão 
dos alunos ao invés de fazer menos disciplinas com carga horária maior (45h/a). 

Para integralização dos créditos, o mestrando deve cursar as 4 disciplinas obrigatórias, cada 
uma de 45h, e 5 disciplinas eletivas, cada qual de 30h. O aluno deve fazer no mínimo duas 
disciplinas eletivas da sua linha de pesquisa ao qual se vinculou. 

O Programa possui quatro disciplinas obrigatórias: 

GRUPO 1
1) A Constituição Econômica brasileira e o Direito Comparado. 
2) Análise de modelos, estruturas e fundamentos de Sistemas Econômicos e Regulação 
Jurídica da Economia. 
3) Metodologia Jurídica e Interpretação Constitucional no Discurso Neoliberal. 
4) Teoria Geral do Direito: a economia e o fim da ideologia no constitucionalismo 
contemporâneo. 

As duas linhas do mestrado estão claramente conectadas e manifestam a concepção da área 
de concentração. Além do mais, as disciplinas comuns às duas linhas revelam e otimizam a 
coesão entre as duas linhas.
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GRUPO 2
Os alunos poderão cursar na linha de pesquisa: "Desenvolvimento Econômico e Princípios 
Constitucionais da Ordem Econômica", as seguintes disciplinas eletivas desta linha: 

1) A Defesa do Consumidor como Princípio da Ordem Constitucional Econômica: A 
Sociedade de Consumo e a Proteção dos (Hiper) Vulneráveis. 
2) Direito Ambiental Econômico e Sustentabilidade. 
3) Sindicatos, negociação coletiva no setor público e no setor privado e consequências nas 
relações de trabalho da ordem econômica brasileira contemporânea.
4) Transformações contemporâneas no Direito do Trabalho brasileiro e a Ordem Econômica.

Os alunos poderão cursar na linha de pesquisa: "Regulação econômica, Direito 
Concorrencial e políticas de fomento empresarial", as seguintes disciplinas eletivas desta 
linha: 

1. Direito Concorrencial: ordem econômica, oligopólios e sistemas de defesa da 
concorrência.
2. O Processo no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
3. Aspectos Políticos, Constitucionais e Concorrenciais do Desenvolvimento Econômico. 
4. Ativismo Judicial e Intervenção do Estado na Economia.

Todas as disciplinas comuns podem ser cursadas por qualquer mestrando, independente da 
linha à qual esteja vinculado, promovendo a integração do Mestrado a partir da área de 
concentração. Exatamente tendo este propósito, bem como a fim de proporcionar uma 
flexibilidade produtiva ao curso, quais sejam: 

GRUPO 3

1) Análise Econômica do Direito Constitucional.
2) As políticas de fomento empresarial na ordem econômica brasileira.
3) Desenvolvimento e subdesenvolvimento em análise.
4) Intervenção do Estado na ordem econômica: planejamento e planificação.
5) O Direito Constitucional Econômico e a importância de sistemas de uniformização 
jurisprudencial como forma de redução de desigualdades regionais e sociais
6) Tópicos Avançados. 



MESTRADO

EM DIREITO

CoordenaçãoCoordenação

Corpo DocenteCorpo Docente

Os professores do Programa, em sua maioria, têm experiência profissional de muitos anos em 
empresas privadas e públicas, além de boa qualificação acadêmica. Trata-se de um aspecto 
de grande relevância considerando se tratar de mestrado profissional. 

DR. ANDRÉ RAMOS TAVARES
Professor Titular de Direito Econômico e Economia Política da 
Faculdade de Direito do Largo de São Francisco-USP. É 
conselheiro da Comissão de Ética Pública da Presidência da 
República do Brasil. Foi Visiting Scholar na Cardozo School of 
Law e Visiting Professor da Fordham University, ambas em 
Nova Iorque, professor convidado das Universidades de 
Bologna e Bari, ambas na Itália, da Universidade estatal de 
São Petersburgo, na Rússia e da Universidade de Glasgow, na 
Escócia. Mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP 
(1998), Doutor em Direito Constitucional pela PUC/SP (2000), 

Livre-Docente pela Faculdade de Direito na USP (2004). Foi presidente da Associação 
Brasileira de Direito Processual Constitucional, foi presidente do Instituto Brasileiro de 
Estudos Constitucionais, foi pró-reitor de Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC-SP 
(2008-2012), foi diretor da Escola Judiciária Eleitoral Nacional - TSE (2010-2012), tem 20 
obras publicadas, tendo proferido palestras por todo o Brasil e em diversos países da Europa, 
África e América. É Coordenador da Revista Brasileira de Estudos Constitucionais (ed. Fórum) 
e da Revista de Direito Constitucional e Econômico (UNIALFA).

Arnaldo Bastos Santos Neto
É doutor em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(2010). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de 
Goiás, professor titular da FASAM - Faculdade Sul-Americana e professor 
titular no UNIALFA - Centro Universitário Alves Faria. Tem experiência na 
área de Direito, com ênfase em Filosofia do Direito, atuando 
principalmente nos seguintes temas: direito do trabalho, teoria do 
direito e análise econômica do direito.
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Bruno César Lorencini
Doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo. Doutor em Direito Processual, Administrativo e Financeiro 
pela Universidade de Salamanca (Espanha). Pós Doutorado (Visiting 
Scholar) na Columbia University em Nova Iorque (EUA). Pós-Doutorando 
na Faculdade de Direito da Universidade São Paulo (USP). Mestre em 
Direito Político e Econômico e especialista em Direito Empresarial pela 
Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Professor de Direito Constitucional, Direito Internacional, Ciência Política 
e Direito Eleitoral da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Professor do programa de Pós-Graduação do Centro 
Universitário Alves Faria - UNIALFA. Associado Fundador do 
Observatório Constitucional Latino-Americano (OCLA). Membro do 
Conselho Editorial do Consinter e da Editora Juruá. Autor das obras 
Financiamento Eleitoral. Perspectiva Comparada (2014) e Democracia 
Qualificada e Responsabilidade Política (2018). Juiz Federal do Tribunal 
Regional Federal da 3º Região. Ex-Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da 
Justiça Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral.

Daniel Willian Granado
Doutor em Direito Processual Civil na Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo - PUC/SP. Mestre em Direito Processual Civil na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. Especialista em Direito 
Processual Civil na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 
PUC/SP. Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (2007). Coordenador Editorial e Membro 
Fundador da Academia de Pesquisas e Estudos Jurídicos - APEJUR. 
Professor de direito processual civil e direito civil da FMU. Professor da 
UNIALFA e FADISP. Coordenador do Curso de Pós-graduação em Direito 
Processual Civil da FMU. Professor da Pós-graduação "lato sensu" da 
PUC/SP, do Mackenzie, da Faculdade Damásio, do LFG, da EPD, da 
UniToledo e de outras instituições. Membro do Instituto Brasileiro de 
Direito Processual - IBDP. Membro do Centro de Estudos Avançados de 
Processo - Ceapro. Membro da ABDPRO - Associação Brasileira de 
Direito Processual. Acadêmico Titular da Cadeira 29 da Academia 
Paulista de Direito. Membro do IASP e do IBCCRIM. Atualmente é 
advogado do Grupo Telefônica/VIVO. Tem experiência na área de 
Direito, com ênfase em Direito Processual Civil, Direito Processual 
Tributário, Direito Processual Constitucional, Direito Civil, Direito 
Tributário e Direito Constitucional.

Diógenes Faria de Carvalho
Pós-Doutorado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Doutorado em Psicologia (Economia Comportamental) pela 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC - GOIÁS). Mestrado em 
Direito Econômico pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Professor 
Adjunto da Universidade Federal de Goiás (UFG), Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás - (PUC-GO), Universidade Salgado de Oliveira 
(UNIVERSO) e Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA). Professor 
permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas 
Públicas da Universidade Federal de Goiás - UFG. Coordenador do curso 
de graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). Conselheiro Titular do Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos do Ministério da Justiça (CFDD). Presidente do Instituto 
Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON) pelo biênio 
2018/2020. Pesquisas e publicações acadêmicas com ênfase em Direito 
do Consumidor, abordando os seguintes temas: direito do consumidor, 
superendividamento do consumidor, psicologia do consumo e 
propriedade intelectual.

Felipe Magalhães Bambirra
É pós-doutor pela Universidade Federal de Goiás - Programa de 
Pós-Graduação Interdisciplinar de Direitos Humanos (PPGIDH). Doutor e 
mestre em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É 
professor no Centro Universitário Alves Farias (UNIALFA). Desenvolve 
pesquisa com bolsa da FUNADESP - no Programa de Pós-graduação 
Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH-UFG), nível mestrado, na 
Escola Superior da Magistratura de Goiás (ESMAGO), Escola Superior da 
Magistratura de Tocantins (ESMAT), e Instituto para o Desenvolvimento 
Democrático (IDDE), nível especialização. Dedica-se ao Direito Público e 
à Filosofia do Direito e do Estado, em especial ao Direito Constitucional, 
Ambiental e ao Direito Internacional dos Direitos Humanos. Foi bolsista 
de doutorado do Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) e 
CAPES, pesquisador na República Federal de Alemanha (2011-2013), no 
Seminar für Staatsphilosophie und Rechtspolitik (Universität zu Köln) e no 
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
(Heidelberg). Foi professor na Faculdade de Direito da UFMG 
(2010-2011) e na Faculdade de Direito da Universidade FUMEC.
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Henrique Garbellini Carnio
Doutor em Filosofia do Direito e Teoria do Estado pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP (2013) e Mestre em 
Filosofia do Direito e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo - PUC/SP (2008). Pesquisador colaborador no 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de 
Campinas - UNICAMP, com pós-doutorado em filosofia (2016). Foi 
bolsista no mestrado e doutorado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Professor do 
Núcleo de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e professor permanente do curso de mestrado e 
doutorado em direito da FADISP. Tem experiência na área de Direito e 
Filosofia, atuando principalmente nos temas relacionados à teoria e 
filosofia do direito. Desenvolve atividades de pesquisa com destaque 
para o seguintes assuntos: gênese do direito, direito, poder e violência, 
direito e psicanálise.

Rodrigo de Camargo Cavalcanti
Pós-Doutorado em Ciências Jurídicas pela UNICESUMAR (2016-2018). 
Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(2014). Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (2010). Foi bolsista no mestrado pelo CNPQ, no Doutorado e no 
Pós-Doutorado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES. É pesquisador pela Fundação Nacional de 
Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (FUNADESP) no Projeto 
de Pesquisa "Direito Constitucional Econômico: historicidade e 
contextualização contemporânea brasileira". Diretor de Imprensa e 
Comunicação da Associação de Pós-Graduandos em Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (2012-2015). Membro suplente do 
Conselho Fiscal do Projeto Rondon São Paulo - Associação Nacional dos 
Rondonistas. Secretário-Geral da Associação Nacional dos 
Pós-Graduandos (2010-2012). Diretor de Comunicação e Imprensa da 
Associação dos Pós-Graduandos da PUC-SP (2010-2012).
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Thiago Lopes Matsushita
Membro do Conselho Estadual da Educação de São Paulo (DOE de 
21/09/2018, Poder Executivo - Seção I, p. 3). Professor da Graduação, do 
Mestrado e do Doutorado em Direito da PUC/SP, onde ministrou 
disciplinas para o Mestrado e Doutorado em conjunto com o Professor 
Jorge Viñales da Universidade de Cambridge com financiamento da 
CAPES/MEC pela Escola de Altos Estudos (2013), com o Professor Ralph 
Wilde do College of London com financiamento da CAPES/MEC pela 
Escola de Altos Estudos (2014), com o Professor Marcos Sacristan 
Represa da Universidade de Valladolid com financiamento da 
CAPES/MEC pelo PNPD (2016) e com a Professora Giorgia Pavani da 
Universidade de Bolonha com financiamento da CAPES/MEC pelo PNPD 
(2017). Vice-coordenador da Graduação em Direito da PUC/SP (08/2013 
a 07/2017). Assessor da Pró-Reitoria de Pós-graduação da PUC/SP 
(01/2009 a 11/2012). Membro Titular do Conselho Técnico-Científico da 
Educação Superior (CTC-ES) da CAPES/MEC (07/2008 a 03/2011). 
Conselheiro da Comissão Geral da Pós-graduação da PUC/SP-CGPG 
(06/2006 a 06/2008). Co-coordenador da Summer School em 
"Democracia e Desenvolvimento" na Universidade de Siena. Professor 
Visitante nas seguintes Universidades Estrangeiras: Cambridge 
University, Université Paris 1 - Pantheon Sorbonne, Glasgow University, 
London School of Economics-LSE, Università di Siena, Università di 
Bologna, Università di Roma La Sapienza, Università LUMSA, Universidad 
de Salamanca, Universidad de Valladolid, Universidade do Minho, 
Universidad Iberoamericana, Universidad del Rosario, Universidad Libre 
de Colombia, Universidad Sergio Arboleda e na Universidad del 
Atlantico. Consultor Acadêmico e Jurídico.

Túlio Augusto Tayano Afonso
Doutor em Direito Econômico Internacional (PUC/SP 2013). Mestre em 
Direito Político e Econômico (Mackenzie/SP 2005) e Especialista em 
Direito e Processo do Trabalho (Mackenzie/SP 2003). É professor da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (Graduação e Pós-graduação em 
Direito) e do Centro Universitário Alves Faria-UNIALFA (Pós-graduação 
Stricto Sensu). Tem experiência na área do Direito, com ênfase em Direito 
Coletivo do Trabalho (Direito Sindical), Direito Individual do Trabalho, 
Direito Administrativo, Direitos Fundamentais, Direito Empresarial e 
Compliance. Advogado atuante em São Paulo. Assessor e Consultor 
jurídico. Consultor na área de Compliance. Membro da Vigésima Turma 
Disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP.
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Cooperação e Intercâmbio Cooperação e Intercâmbio 

A Summer School em Democracia e Desenvolvimento é realizada na cidade de Siena na Itália 
e conta com a participação de alunos brasileiros e estrangeiros. Esse curso é organizado na 
Itália pela entidade proponente, em colaboração com a Universidade de Siena. O curso é um 
sucesso, explorando vários aspectos das tendências mais recentes em Direito Constitucional, 
seguindo uma abordagem comparativa. Ministrado no Departamento de Direito da 
Universidade de Siena seu objetivo é apresentar as principais questões levantadas pela 
globalização da lei e pela comunicação transjudicial, com foco nos sistemas Europeu e 
Latino-Americano. O propósito do curso é oferecer aos alunos latino-americanos um amplo 
conhecimento de ambos os sistemas, aproveitando a imersão completa no ambiente 
Europeu legal e cultural. As aulas são ministradas em Português e Espanhol, por distintos 
estudiosos brasileiros e europeus. O Comitê Científico é integrado por docentes italianos e 
brasileiros e por juízes do Tribunal Supremo, junto com representantes da Comissão de 
Veneza do Conselho da Europa. A coordenação está a cargo da Dra. Tania Groppi, do Dr. 
Andrea Pisaneschi (Università de Siena), do Dr. André Ramos Tavares e do Dr. Thiago Lopes 
Matsushita. Atuou como instrutor acadêmico o Dr. Gianmaria Milani (Universidade de Siena). 

Além disso, o convênio firmado com a Universidade de Siena, tem um aporte anual pela 
UNIALFA de 7000 Euros, para a mobilidade docente e a realização de eventos. O Professor 
Thiago Matsushita teve uma disciplina aprovada para ser oferecida no Curso de Graduação 
em Direito na Universidade de Siena para o ano letivo de 2018/ 2019. O Professor Andrea 
Pisaneschi deu um Curso de 15h/a na FADISP em junho de 2017 e agosto de 2018. A 
interação do Corpo Docente de Siena na UNIALFA se realiza igualmente pela participação 
dos Professores Andrea Pisaneschi e Tania Groppi, ministrando mini-cursos em Goiânia. No 
ano de 2016, entre o período de 16 a 20 de novembro, veio o Reitor da Universidade de Siena 
Prof. Angelo Riccaboni e o Prof. Andrea Pisaneschi para uma série de atividades junto à 
Embaixada da Itália no Brasil e para estreitar as relações das nossas Universidades e para 
anunciar a criação de um Centro de Pesquisas em Direito na Universidade de Siena que terá 

Siena - italia



MESTRADO

EM DIREITO

como gérmen inicial a interação do nosso Grupo de Pesquisa com aquela Universidade. Nesse 
mesmo ano, aconteceu na Universidade LUMSA, em Roma a III Giornata Italo-Brasiliana di Diritto 
Pubblico Comparato, nos dias 21 e 22 de março. Em 2015, houve a realização da II Giornata 
Italo-Brasiliana di Diritto Pubblico Comparato, na cidade de Siena, que contou, entre outros 
professores brasileiros e italianos, os professores André Ramos Tavares e Thiago Lopes Matsushita. 
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Pré-IncriçãoPré-Inscrição

IncriçãoInscrição

Faça a sua pré-inscrição para o Mestrado em Direito no link: 
www.unialfa.com.br/mestrado/direito/inscricao - Após preencher os dados, um dos nossos 
consultores irá entrar em contato para sanar dúvidas e esclarecimentos.  

As inscrições poderão ser realizadas de duas formas: Pessoalmente ou por procuração 
particular com firma reconhecida. O candidato ou representante deverá comparecer na 
Central de Atendimento da UNIALFA. 

Via Correios: o candidato poderá enviar cópias de seus documentos, através de SEDEX, para 
a Coordenação de Pós-Graduação de Direito: Av. Perimetral Norte, 4.129, Vila João Vaz, 
Goiânia (GO) CEP 74445-190. Centro Educacional Alves Faria Ltda. 

Documentação necessária:
- Formulário de inscrição, devidamente preenchido (disponível em www.unialfa.com.br); 
-  1 (uma) foto 3x4 recente; 
- Cópias autenticadas do CPF e RG ou Registro Geral de Estrangeiro; 
- Cópia autenticada (frente e verso) do Diploma de Graduação, reconhecido e registrado pelo 
Ministério da Educação, com data anterior ao início das aulas do Programa, conforme 
estabelecido no Art. 44 – III da Lei nº 9.394/1996. Em atendimento ao Art. 224 do Código Civil 
– Lei nº 10.406/2002 e ao Art. 48 § 2º da Lei nº 9.394/1996, o Diploma de Graduação emitido 
por instituição estrangeira deverá ser apresentado em anexo à tradução juramentada e 
documento de revalidação de estudos expedido por Universidade pública;
- Cópia impressa do Currículo Lattes com os respectivos comprovantes de publicações (se 
houver); 
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais). O 
pagamento poderá ser efetuado na Tesouraria do UNIALFA ou por meio de depósito 
identificado para: Centro Educacional Alves Faria Ltda. - Banco Bradesco - Agência 3684 – 
C/C 62589-2. 

Obs.: O envio dos documentos para fins de inscrição é de inteira responsabilidade do 
candidato. Se a documentação encaminhada estiver em desacordo com a documentação 
exigida, ou fora do prazo, ou em quantidade menor do que a exigida, a inscrição será 
desconsiderada, sem direito a reembolso da taxa paga, cabendo ao candidato somente a 
retirada de seus documentos, caso tenham sido entregues na inscrição.
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