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Edital 096/2022 

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu 

DOUTORADO EM DIREITO 
 

Programa credenciado pela Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitária – 

C.O.N.E.A.U, através da Resolução Nº 987/2015, Categoria “B”. 

 

APRESENTAÇÃO: 

O Instituto Latino-Americano de Educação – ILAE em convênio com a Universidad de Palermo, 

situada em Buenos Aires – Argentina, comunica a abertura de inscrições para o Processo Seletivo do 

curso de Doutorado em Direito, turma Julho de 2022. 

 

CREDENCIAMENTO: 

 O Programa do Doutorado é credenciado pela Comisión Nacional de Evaluación 

y Acreditación Universitária – C.O.N.E.A.U,  através da Resolução Nº 987/2015, 

Categoria “B” Muy Buena. 

 O Doutorado em Direito se qualifica pela formação em pesquisa, seu corpo docente de 

excelência e seu reconhecimento internacional. 

A Universidade de Palermo foi reconhecida como a número 1 no indicador de Estudantes 

Internacionais na América Latina (QS World University Rankings 2021).  

O Doutorado em Direito reúne uma comunidade de estudantes e professores de diferentes 

países que nutrem e enriquecem a experiência do doutorado. 

 

OBJETIVOS: 

O Doutorado em Direito da Universidade de Palermo destina-se àqueles advogados que 

aspiram avançar em suas carreiras acadêmicas, bem como em seus projetos profissionais no campo 

do Judiciário, da administração pública ou da prática liberal da profissão. 

O objetivo principal do Doutorado em Direito é formar graduados dedicados à pesquisa no 

campo das Ciências Jurídicas, aspirando a fazer contribuições originais nas áreas de conhecimento. 

Estas contribuições originais serão expressas em uma tese de doutorado de natureza 

individual que será realizada sob a supervisão de um Diretor de Tese e culmina em avaliação realizada 

por um Júri. 

A aprovação da tese leva à concessão do título acadêmico de Doutor em Direito. 

O Programa de Doutorado em Direito reúne uma comunidade de professores e estudantes 

de diferentes países e aproveita a experiência bem-sucedida do Mestrado em Direito da Universidade 

de Palermo em operação desde 1995. 

A força do Doutorado: Treinamento para pesquisa e tese 

A sequência de aprendizado é planejada para que ao mesmo tempo em que o aluno de 

doutorado adquire conhecimentos sobre desenvolvimentos teóricos e empíricos no campo disciplinar 

(disciplinas eletivas e seminários), ele também aumenta sua gestão de ferramentas metodológicas 

que lhe permitirão desenvolver sua tese de pesquisa, propriamente (cursos sobre metodologia de 

pesquisa e filosofia da ciência, redação de textos acadêmicos, três oficinas de tese distribuídas desde 
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o início do doutorado). 

A Faculdade de Direito da Universidade de Palermo se distingue pela qualidade do ensino e 

pelo nível e desempenho de seus pesquisadores. Esta característica distintiva favorece o 

desenvolvimento do trabalho de tese de seus alunos de doutorado nas mãos de seus professores-

pesquisadores que fazem parte do Centro de Estudos de Pós-Graduação da Faculdade de Direito. 

 

PLANO DE ESTUDO: 

O currículo de doutorado é semi-estruturado, inclui 8 cursos, 3 seminários e 3 oficinas de 

tese, além do desenvolvimento e defesa de uma Tese de Doutorado realizada sob a orientação de 

um professor e deve ser defendida perante um júri. 

O Plano de Estudos do Doutorado em Direito da Universidade de Palermo requer: 

 

a. Seis cursos de treinamento legal (de acordo com a oferta para o ano acadêmico 

correspondente aprovado pela Res. Do Conselho Superior da Universidade. A seguinte 

lista corresponde ao ano letivo de 2022): 

• Teoria Constitucional 

• Teorias da Justiça 

• Teorias do Direito 

• Fundamentos Filosóficos da Responsabilidade 

• Análise Econômica do Direito 

• Direito e Instituições Democráticas 

 

b. Dois cursos de formação em Investigação (Filosofia da Ciência e Metodologia da 

Investigação); 

c. Três Seminários de Pesquisa Jurídica (escolhidos da Oferta Anual dos Seminários de 

Pesquisa de Doutorado); 

d. Três workshops de tese 

e. Tese de doutorado 

 

DA ESTRUTURA DO PROGRAMA: 

 

Período Escolar - Julho de 2022 

• Curso 1: Teoria Constitucional 

• Seminário de Pesquisa Jurídica I 

• Workshop de Teses 1 

Período Intermediário Online: 

• Curso 2: Teorias da Justiça 

 

Período de Aprendizagem - Janeiro de 2023 

• Curso 3: Teorias do Direito 

• Seminário de Pesquisa Jurídica II 

• Workshop de Tese 2 

Período Intermediário Online: 

•Metodologia da Investigação 

 

Período Escolar –Julho de 2023 

• Curso 4: Fundamentos Filosóficos da Responsabilidade 
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• Seminário de Pesquisa Jurídica III 

• Workshop de Teses 3 

Período Intermediário Online: 

• Filosofia da Ciência 

 

Período de Aprendizagem – Janeiro de 2024 

• Curso 5: Análise Econômica do Direito 

• Curso 6: Direito e Instituições Democráticas 

• Integração de Teses e Atividades de Tutoria 

 

TESE(Orientação e Pesquisa Científica) 

 

TITULAÇÃO: 

O grau a ser concedido é: Doutor (a) em Direito 

 

COMISSÃO DE DOUTORADO: 

Diretor: Dr. Roberto P. Saba 

 

Comissão Doutoral em Direito: 

Roberto P. Saba (Doutor em Direito, Universidade de Yale) 

Mary Beloff (Doutor em Direito Penal da Universidade de Buenos Aires) 

Martín Bohmer (Doutor em Direito pela Universidade de Yale) 

 

CORPO DOCENTE: 

A Faculdade de Direito da Universidade de Palermo se distingue pela qualidade do ensino e 

pelo nível e desempenho de seus pesquisadores. Esta característica distintiva favorece o 

desenvolvimento do trabalho de tese de seus alunos de doutorado nas mãos de seus professores-

pesquisadores que fazem parte do Centro de Estudos de Pós-Graduação da Faculdade de Direito. 

A seguir, alguns dos professores responsáveis pelos cursos e / ou seminários do Doutorado: 

• Juan Pablo Alonso (Doutor em Direito, Universidade Pompeu Fabra) 

• Maria Beloff (Doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires) 

• Martín Bohmer (Doutor em Direito pela Universidade de Yale) 

• Eleonora Cresto (Doutor em Filosofia, Universidade de Columbia) 

• Christian Dimitriu (Doutor em Filosofia, Universidade de Toronto) 

• José MaríaGhio (Doutor em História com o Orient. Em C. Politics, Columbia University) 

• Beatriz Kohen (Doutor em Sociologia, Universidade de Durham) 

• Marcelo López Alfonsín (Doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires) 

• Miguel ÁngelMaza (Doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires) 

• Marcelo Navarro (Doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires) 

• Karina Pedace (Doutor em Filosofia, Universidade de Buenos Aires) 

• Juliana Peixoto Batista (Doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires) 

• Silvina Ramírez (Doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires) 

• Diego Ríos (Doutor em Sociologia, Universidade de Paris - Sorbonne e Doutor em Filosofia, 

Kings College) 

• Guillermina Rosenkrantz (Doutor em Literatura da Universidade de Yale) 

• Eugenio Sarrabayrouse (Doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires) 

• Diego Zysman Quirós (Doutor em Direito pela Universidade de Barcelona) 

• Carlos Starmanns (Doutor em Ciências Sociais, Humanidades e Estudos Interdisciplinares de 

Políticas Educacionais, Stanford University) 
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• Laura Saldivia (doutora em direito pela Universidade de Yale) 

• Roberto Saba (Doutor em Direito pela Universidade de Yale) 

 

CARGA HORÁRIA: 

 A carga horária compreende 674 horas, dedicadas a aulas presenciais, debates, análise de 

casos, trabalhos que podem ser complementados, a cada seminário e, 3(três) cursos on-line 

distribuídos em período intermediários. 

 

DURAÇÃO DO CURSO: 

Fase 1: Aulas presenciais (2 anos), divididas em quatro módulos, quinzenais, ministrados nos meses 

de janeiro e julho e, cursos on-line nos períodos intermediários.  

Fase 2: Investigação, escrita e defesa da tese doutoral (período de até 4 anos) 

 

PROGRAMAÇÃO DO CURSO: 

As aulas são distribuídas em duas semanas com o seguinte cronograma: 

a) De segunda a sexta das 8h45 às 18h30 (inclui coffee breaks) 

b) sábados: das 8h45 às 13h 

 

PÚBLICO-ALVO: 

O Doutorado é destinado aos candidatos que possuem grau de bacharel em direito, outorgado 

por universidade reconhecida pelas autoridades educacionais e credenciado pelas agências de 

credenciamento do país. 

 

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA ORIENTADORA NO BRASIL: 

Instituto Latino-Americano de Educação – ILAE 

Professora Dra. Dalva Martins 

 

RECONHECIMENTOS DE TÍTULOS/CURSO: 

 

No Brasil 

O Portal Carolina Bori reúne informações para orientar e coordenar o processo de 

revalidação/reconhecimento de diplomas estrangeiros. Após a homologação da Resolução nº 3/2016 

da Câmara Superior de Educação do Conselho Nacional de Educação (CNE), que dispunha sobre 

normas referentes à Revalidação/Reconhecimento dos referidos diplomas, coube ao Ministério da 

Educação a tarefa de estabelecer e disponibilizar os procedimentos relativos às orientações gerais de 

tramitação das solicitações referentes aos dois processos (Revalidação/Reconhecimento). Assim 

sendo, aqueles relativos às novas orientações gerais para a tramitação dos processos de revalidação 

dos diplomas de graduação estrangeiras foram estabelecidos pela Secretaria de Educação Superior 

(SeSu – MEC), enquanto aqueles referentes ao reconhecimento de diplomas de mestrado e doutorado 

stricto sensu ficaram a cargo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

A expectativa do Ministério da Educação é que este portal facilite a articulação de um sistema 

coordenado para revalidação/reconhecimento de títulos e diplomas estrangeiros no Brasil, 

contribuindo para dar agilidade, transparência, coerência e previsibilidade aos processos de 

revalidação/reconhecimento de diplomas estrangeiros no Brasil. 

Maiores informações:http://carolinabori.mec.gov.br/ 

 

 

 

http://carolinabori.mec.gov.br/
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DO INVESTIMENTO: 

• Matrícula R$ 2.600,00 poderá ser dividia em duas parcelas de R$ 1.300,00 cada. 

• Mensalidade 19 parcelas de R$ 1.460,00.  

• Tutoria de Tese e Defesa perante a Banca. Deverá ser paga direta a universidade: 3(três)parcelas 

de U$D 300. 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

O processo de seletivo consiste em etapa única, através de análise curricular, onde o (a) candidato 

(a) deverá preencher a ficha de inscrição no site http://www.ilae.com.br/que é enviado 

automaticamente à coordenação acadêmica e, através do e-mail posgraduacao@ilae.com.br e enviar, 

digitalizados, os seguintes documentos: 

 

• Diploma de Graduação e Histórico Escolar “Síntese Curricular; 

• Certificado de Especialização e/ou mestrado, se houver; 

• RG e/ou passaporte; 

• 03 fotos atuais (nome no verso); 

• Síntese curricular, com especial ênfase em antecedentes acadêmicos; 

• Duas cartas de recomendações; 

• Cópias de até duas publicações ou textos de sua autoria; 

• Ensaio contendo propósitos que sustentam seu interesse em ingressar no programa de 

Doutorado, que inclua a descrição e fundamentação de sua linha de pesquisa (máximo 800 

palavras); 

• Comprovante de endereço; 

 

O resultado da seleção será oficializado por meio de carta, a ser enviada, para o e-mail do 

candidato. 

 

MATRÍCULA: 

Para realizar a matrícula o (a) candidato (a) deverá efetuar o pagamento do Boleto Bancário e 

enviar, por Sedex, ao ILAE, juntamente com Contrato de Prestação de Serviço assinado em duas vias, 

bem como cópia autenticada dos documentos assinalados acima. 

 

DO LOCAL DAS AULAS: 

As aulas serão realizadas em um dos campi da Universidad de Palermo, Buenos Aires, 

Argentina. 

 

 

DO ENDEREÇO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO: 

Instituto Latino-Americano de Educação - ILAE 

Secretaria de Pós-graduação 

Rua Conselheiro Lafaiete, 96/402 – Copacabana 

22081-020 - RIO DE JANEIRO – RJ 

BRASIL 

Rio de Janeiro, 5 de Janeiro de 2022 

Profa. Dalva Marques Martins 

Diretora Acadêmica (ILAE) 

mailto:posgraduacao@ilae.com.br

