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Seminários de Pesquisa I: Jurisdição 

Constitucional e Democracia

Felipe Chiarello de 

Souza
2 40

São abordados temas complementares 

importantes nas áreas da concentração 

do curso. Os temas são aprovados em 

reunião do Colegiado do Curso, a partir de 

propostas encaminhadas pelos 

professores e/ou alunos. Podem  ser 

ministradas por professores do Programa 

de Pós- Graduação em Direito, 

professores da UPF ou de outras 

instituições de ensino e /ou pesquisa.

 03/03 a 30/06 quinta 17:00-22:00

Seminários de Pesquisa II: Jurisdição 

Constitucional e Democrocia

Marcos Leite 

Garcia
2 40

São abordados temas complementares 

importantes nas áreas da concentração 

do curso. Os temas são aprovados em 

reunião do Colegiado do Curso, a partir de 

propostas encaminhadas pelos 

professores e/ou alunos. Podem  ser 

ministradas por professores do Programa 

de Pós- Graduação em Direito, 

professores da UPF ou de outras 

instituições de ensino e /ou pesquisa.

03/03 a 30/06 sexta 17:00-22:00

Seminários de Pesquisa III: Jurisdição 

Constitucional e Democracia

David Sanchez 

Rubio
2 40

São abordados temas complementares 

importantes nas áreas da concentração 

do curso. Os temas são aprovados em 

reunião do Colegiado do Curso, a partir de 

propostas encaminhadas pelos 

professores e/ou alunos. Podem  ser 

ministradas por professores do Programa 

de Pós- Graduação em Direito, 

professores da UPF ou de outras 

instituições de ensino e /ou pesquisa.

 03/03 a 30/06 quinta 17:00-22:00

Seminários de Pesquisa I: Relações 

Sociais e Dimensões  do Poder

Leonel Severo da 

Rocha
2 40

São abordados temas complementares 

importantes nas áreas da concentração 

do curso. Os temas são aprovados em 

reunião do Colegiado do Curso, a partir de 

propostas encaminhadas pelos 

professores e/ou alunos. Podem ser 

ministradas por professores do Programa 

de Pós- Graduação em Direito, 

professores da UPF ou de outras 

instituições de ensino e /ou pesquisa

03/03 a 30/06 sexta 17:00-22:00

Seminários de Pesquisa II: Relações 

Sociais e Dimensões do Poder

Roberto Alfonso 

Viciano Pastor
2 40

São abordados temas complementares 

importantes nas áreas da concentração 

do curso. Os temas são aprovados em 

reunião do Colegiado do Curso, a partir de 

propostas encaminhadas pelos 

professores e/ou alunos. Podem ser 

ministradas por professores do Programa 

de Pós- Graduação em Direito, 

professores da UPF ou de outras 

instituições de ensino e /ou pesquisa.

 03/03 a 30/06 quinta 17:00-22:00

Seminários de Pesquisa III: Relações 

Sociais e Dimensões do Poder

James Fernandez 

Cardozo
2 40

São abordados temas complementares 

importantes nas áreas da concentração 

do curso. Os temas são aprovados em 

reunião do Colegiado do Curso, a partir de 

propostas encaminhadas pelos 

professores e/ou alunos. Podem ser 

ministradas por professores do Programa 

de Pós- Graduação em Direito, 

professores da UPF ou de outras 

instituições de ensino e /ou pesquisa.

03/03 a 30/06 sexta 17:00-22:00
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