
 
 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 2/2021 

 

Regulamenta o Matriz Curricular do Curso de 

Mestrado conforme o disposto no Regimento 

Interno do PPGD - Resolução CONSUP Nº 

06/2016. 

 

Com o objetivo de regulamentar a Matriz Curricular do Curso de Mestrado da UniFG 

disposta no Regimento Interno do PPGD (Resolução CONSUP Nº 06/2016), a Direção 

do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito e a Coordenação do Mestrado 

em Direito da UniFG, no uso de suas atribuições, RESOLVEM: 

 

Art. 1º. O Mestrado em Direito do Centro Universitário FG- UniFG está estruturado em 

uma área de concentração, qual seja, Fundamentos e efetividade do Direito, e duas 

linhas de pesquisa, quais sejam, Ética, autonomia e fundamentos do Direito (Linha 1 - 

L1) e Democracia, processo e efetividade do Direito (Linha 2 - L2). 

Parágrafo primeiro: As disciplinas do Curso de Mestrado em Direito são organizadas 

em 3 (três) grupos, conforme a seguir: 

I. disciplinas obrigatórias; 

II. disciplinas eletivas de linha; 

III. disciplinas eletivas comuns às duas linhas. 

Parágrafo segundo. O mestrando deverá cursar as três disciplinas obrigatórias, duas 

disciplinas eletivas da sua linha de pesquisa e mais duas disciplinas eletivas, que podem 

ser ligadas à sua linha de pesquisa ou comuns às duas linhas de pesquisa (L1 ou L2), 

totalizando sete disciplinas durante o curso. 

Parágrafo terceiro. Para efeito do computo total de disciplinas cursadas previstas no 

parágrafo primeiro, o mestrando não poderá cursar disciplinas eletivas diversas da linha 

de pesquisa a que pertence. 

Art. 2º. Além das disciplinas, o mestrando deve cursar Seminário de Pesquisa e 

Seminário de Docência, bem como obter os créditos referentes à Orientação de 

dissertação. 

Art. 3º. O crédito é a unidade de computo da carga horária e é equivalente a 15 horas. 



 
 

 

 

Art. 4º Para que esteja apto à defesa da dissertação o aluno deve totalizar no mínimo 28 

créditos, correspondentes a 420 horas. 

Art. 5º. As disciplinas obrigatórias totalizam cada uma 3 créditos ou 45 horas; as 

disciplinas eletivas totalizam cada uma 2 créditos ou 30 horas; o Seminário de Pesquisa 

totaliza 3 créditos ou 45 horas; o Seminário de Docência totaliza 2 créditos ou 30 horas; 

e a Orientação de dissertação totaliza 6 créditos ou 90 horas. 

Art. 6º A marcação da banca de defesa de dissertação depende de parecer favorável do 

orientador. 

Art. 7º. Os casos não previstos na presente Resolução serão resolvidos pela 

Coordenação do Mestrado em Direito da UniFG. 

Art. 8º. Esta Resolução entre em vigor na presente data. 

 

Guanambi, 07 de junho de 2021 
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