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DOUTORADO EM DIREITO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS – COM ÊNFASE NA ÁREA ESPECÍFICA 
 

A LEGO CURSOS em parceria com a Universidad Museo Social Argentino - UMSA disponibiliza 

para alunos brasileiros o Doutorado em Ciências Jurídicas, autorizado pela resolução 

ministerial n° 160/11 e reconhecido oficialmente pela Resolução de Credenciamento CONEAU 

nº 11.567/14. 

 

PÚBLICO ALVO  

Operadores do Direito.  

 

OBJETIVO DO CURSO 

Oferecer a pesquisadores e profissionais do Direito uma experiência acadêmica de excelência. Seu 

objetivo é formar uma nova geração de acadêmicos e profissionais capazes de responder aos desafios 

de uma sociedade em rápida transformação e integração internacional, contribuindo, por intermédio do 

conhecimento jurídico, para o seu desenvolvimento em sentido integral.  

 

Composto por professores com experiência internacional o Programa de Doutorado em Ciências 

Jurídicas não se propõe apenas a oferecer um curso aos seus alunos, mas sim criar uma oportunidade 

para sua integração a uma vibrante comunidade de ensino e pesquisa, que tem se dedicado a renovar o 

pensamento jurídico, atendendo as demandas de um mundo cada vez mais complexo. 

 

CARGA HORÁRIA  

288 horas de Seminários 

180 horas de Pesquisas 

36 horas de Oficina 

1000 horas de Tesis 

Total de 1504 horas. 

 

Áreas Específicas 

 Direito Social (Direito Indígena, Idosos, Vulnerável, Trabalhista e afins). 

 Direito Econômico e Empresarial (Bancário, Tributário, Comercial, Contratos comerciais e 

afins). 

 Direito Penal. 



                                                                                            

                                          

Avenida Isaac Póvoas, nº1177, Ed. Conj. Nacional, 12º andar, sala 1201, Cuiabá-MT, 

CEP 78.045-440 - Site: www.legocursos.com.br, e-mail: contato@legocursos.com.br 

 Direito Político (Direitos Humanos, Direito Internacional e afins). 

 Direito Civil.  

 Direito Ambiental. 

 Resolução Alternativa de Conflitos (mediação, Arbitragem, Conciliação, Negociação, Direito 
Processual). 

Áreas comuns 

 Filosofia 

 Teoria do Estado 

 Metodologia I e II 
 


MODALIDADE DO CURSO  
 
As obrigações acadêmicas serão regidas pelo Regulamento Geral de Estudos de Pós- Graduação da 

Universidade Del Museo Social Argentino. É de caráter obrigatório completar, no mínimo, 75% de 

assistência nos encontros presenciais.  

O Doutorado possui uma carga horária de 504 h/aula, dividido em quatro módulos semestrais. 

 
AUTORIDADES 
 
- Diretor 

Dra. Teodora Zamudio 

 

- Comitê Acadêmico 

Dra. Maria Isolina Davobe – referente a área de Direito Social 

Dr. Carlos G. Gerscovich – referente a área de Direito Econômico 

Dr. Eugenio R. Zaffaroni – referente a área de Direito Penal 

Dr. Marcelo López Alfonsín – referente a área de Direito Político 

Dr. Marcos M. Córdoba – referente a área de Direito Civil 

Dr. Mario F. Valls – referente a área de Direito Ambiental 

Dr. Carlos P. Burger – referente a área Alternativa de Conflitos. 

 

 
DURAÇÃO  

Quatro módulos semestrais em janeiro e julho de cada ano, com duas semanas de aula.  
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Segunda a sexta-feira – início às 08 horas e término às 20 horas.  

Intervalo para o almoço – 13 às 15 horas. 

  
TITULAÇÃO  
Doutor em Ciências Jurídicas com ênfase na área especifica.  
 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA:  
 

 Cópia autenticada do Diploma de Graduação; 

 Cópia autenticada do Histórico de Graduação; 

 Cópia autenticada do RG e CPF.  

 4 fotos 3 x 4 cm; 

 Comprovante de residência. 
 
 
COORDENAÇÃO  

A coordenação do Doutorado no Brasil ficará a cargo do Professor Doutorando Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga (alfredo@legocursos.com.br) e Srta. Ariana Carla Figueira da Silva (ariana@legocursos.com.br).  

 

PROCESSO SELETIVO  

Os candidatos deverão enviar um e-mail o endereço doutorado@legocursos.com.br, expondo seu 

interesse e em anexo o Curriculum Vitae atualizado para análise seletiva e informar a disponibilidade 

para entrevista.  

 

PLANOS DE ESTUDO  
 
Duração de 2 anos: 

 

Filosofia de Direito – 36h/a teóricas. 

Teoria do Estado – 36h/a teóricas. 

Metodologia de Investigacão I – 20h/a teóricas e 16h/a práticas. 

Metodologia de Investigação II – 20h/a teóricas e 16h/a práticas. 

Seminários Eletivos de aprofundamento temático (área específica) – 96h/a teóricas e 48h/a práticas. 

Formação em Pesquisas – 180h/a práticas. 

Seminário de Tese – 36h/a práticas. 

 
RECONHECIMENTO DO TÍTULO NO BRASIL  
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Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394 de 1996), Art. 48, § 3º, os diplomas 

de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por 

universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de 

conhecimento e em nível equivalente ou superior. Cabe ao aluno entrar em contato com a pró-reitoria 

da instituição, particular ou pública, a qual procederá a análise de reconhecimento. Se o diploma for 

oriundo de um dos estados partes do Mercosul, deve-se consultar o parecer CNE/CES nº 106/2007. 

 

LEGO CURSOS - ASSESSORIA LOGÍSTICA  

A Lego Cursos presta total assistência com uma equipe especializada para o atendimento de nossos 

alunos assessorando-os quanto à aquisição de passagens aéreas e opções de moradia. No exterior, 

recepção e acompanhamento pessoal no período dos módulos, possuindo um escritório de atendimento 

dentro da universidade para maior comodidade de nossos alunos. 

 

INVESTIMENTO  

Matrícula de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

Mensalidades: 24 mensais equivalente à U$ 300,00 dólares*. 

 

*valor indexado a cotação do dólar no primeiro dia útil de cada mês, gerando um boleto para o 5º dia 

útil. 

 

Taxa da Tese: U$ 500 dólares, sendo 50% na entrega do projeto e 50% restante na entrega da Tese. 

Taxa da entrega do diploma U$ 200 dólares. 

 

O aluno conveniado receberá 20% de desconto na taxa de matrícula.  

 

CONTATO  

Para Maiores informações, a Lego Cursos está pronta para atendê-lo.  

Website – www.legocursos.com.br  

e-mail – doutorado@legocursos.com.br fone: (65) 3052-8377 / 3052-8379 Atendimento On-line – 

segunda a sexta-feira, das 09 às 19 horas (horário de Brasília). 

 


