EDITAL DE INSCRIÇÃO SIMPLIFICADA para VAGA EXTRA EM CURSO
DE INVERNO, fomentado pelo CDEA – Inscrições de 04.09 a 14.09.20
CURSO EM DIREITO DO CONSUMIDOR, OFERECIDO ONLINE PELA
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, de
19.09.2020- 21.11.2020
Caríssimos mestrandos do PPGD UFRGS, pesquisando temas de direito do consumidor,

O CDEA, com a ajuda dos professores e dos discentes, conseguiu uma oferta
especial para preencher uma vaga restante no Curso de “Direito do Consumidor”,
organizado pelo Senhor Prof. Doutor António Pinto Monteiro (cartaz anexo), o que muito
agradecemos. Mais informações sobre o curso no site: https://www.fd.uc.pt/cdc/cedc/
O referido Curso organizado pela Faculdade de Direito de Coimbra, Portugal,
denomina-se “Especialização”, mas não completa 360 horas de aula, de forma que para o
reconhecimento no Brasil é de um curso de aperfeiçoamento, o qual só obterá aprovação
o discente que concluir com um trabalho escrito, defendido oralmente frente aos
professores do Curso e que seja bem avaliado, segundo as regras da Universidade
portuguesa. O curso ocorre aos sábados, online, e está incluído no oferecimento do
DAAD de ‘Digitalisierungsmassnahmen’ para beneficiar mestrandos do projeto-piloto do
CDEA, que é mantido pelo PPGD UFRGS, em parceira com o PPGD PUCRS. Como o
curso é temático e se insere na ‘Ênfase Direito do Consumidor e Concorrência’, discentes
desta ênfase podem concorrer.
Tendo em vista a proximidade do início do curso e a exigência de um trabalho
final, serão selecionados para a vaga extra da UFRGS e para a lista de espera, que será
elaborada pela Comissão de Seleção, composta pelos Professores Diretores do CDEA, e
dos Professores Ingo Sarlet e Adalberto Pasqualotto do PPGD PUCRS, Fabiano Menke
e Bruno Miragem pelo PPGD UFRGS, discentes através de seleção simplificada temática
e por currículo, aberta apenas a mestrandos do PPGD UFRGS. Preferência será dada a
mestrandos da “Ênfase de Direito Europeu e Alemão”, que comprovem experiência e
conhecimento em direito do consumidor, e mestrandos da Ênfase em “Direito do
Consumidor e Concorrencial” do PPGD UFRGS, que pesquisem em direito do
consumidor ou estejam tratando em suas dissertações temas de direito do consumidor. O
CDEA financiará totalmente os gastos do curso online, mas os selecionados, para a vaga
e para a lista de espera (a ser utilizada em caso de desistência), comprometem-se a assistir
as aulas e a realizar o trabalho e a apresentação oral, destacando o fato de terem recebido
o apoio do CDEA, assim como nas publicações daí oriundas.
Dado o pouco tempo, as inscrições estarão abertas por 10 dias, de 04.09 a 14.09.
Anexa a ficha de pedido de inscrição e de comprometimento dos discentes, que deverá
ser entregue conjuntamente com: a. uma carta da apresentação e motivação do candidato,
explicando porque o curso apoiaria seus estudos de mestrado no PPGD UFRGS; 2. seu
curriculum lattes; 3. Carta de recomendação de um pesquisador-fundador do CDC ou de
professores do PPGD-UFRGS. A seleção ocorrerá até o dia 16.09. O início das aulas será
no dia 19.09, conforme cronograma anexo.
Agradecemos o interesse neste oferecimento do CDEA.

Profa. Dra. Dr. h. c. Claudia Lima Marques, pela Comissão de Seleção
simplificada

