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Of. Circ. Pres. ABMES nº 005/2015 

 

Brasília, 13 de fevereiro de 2015. 

 
 

Prezado Associado, 

 

Temos a satisfação de convidá-lo para o seminário “Avaliação dos 

cursos de Direito no Brasil: atual conjuntura e questões prospectivas” que a 

ABMES fará realizar no dia 10 de março de 2015, das 9h (credenciamento) às 

12h30, no Auditório Victorio Lanza (SCS Quadra 07 Bloco “A” sala 526 - 

Edifício Torre do Pátio Brasil Shopping), em Brasília/DF. 

 

Trata-se e de uma iniciativa conjunta da ABMES e da Associação 

Brasileira de Ensino de Direito (ABEDi), tendo em vista as alterações no 

sistema nacional de avaliação, supervisão e regulação dos cursos de 

graduação em Direito, introduzidas pela Portaria Normativa MEC n.º 20, de 19 

de dezembro de 2014. As duas entidades consideram muito oportuna a 

realização de debates com a participação de representantes de órgãos 

governamentais e da comunidade acadêmica sobre o atual contexto do ensino 

do Direito, visando aperfeiçoar o modelo atual de avaliação, adequando-o à 

realidade brasileira. 

 

O seminário tem como objetivos: 

 

 Discutir os procedimentos e o padrão decisório para os pedidos de 

autorização os cursos de graduação em Direito, à luz das disposições da 

Portaria Normativa MEC n.º 20/2014, observando os seguintes aspectos:  

 

a) fechamento do protocolo para novos pedidos de autorização de  cursos;  

b) fixação de regras para a apreciação dos processos de autorização em 

tramitação no MEC;  

c) análise prospectiva da situação atual e do processo de avaliação dos 

cursos.  
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 Abrir uma discussão nacional sobre avaliação, supervisão e regulação dos 

cursos de graduação em Direito.  

 

Participarão da mesa de trabalhos as seguintes personalidades: 

 

Moderador 

Gabriel Mario Rodrigues, presidente da ABMES.  

 

Expositores 

 Alexandre Veronese, presidente da ABEDi e professor da Universidade de 

Brasília (UnB); 

 

 Representante da Diretoria de Supervisão e Regulação da Educação 

Superior (Seres/MEC); 

 

 Ivan Dias da Rocha, professor do Centro Universitário de Maringá 

(UniCesumar); 

 

 Horácio Wanderlei Rodrigues, ex-presidente da ABEDi e professor titular da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 

Tendo em vista a importância do evento, contamos com sua 

presença, bem com as de representantes do curso de Direito de sua instituição. 

As inscrições estão abertas no site da ABMES (www.abmes.org.br). Condições 

diferenciadas para associados. 

 

Aproveitamos a oportunidade para informar que a reunião da 

diretoria da ABMES será no mesmo dia (10), às 14h30, em nossa sede. 

Contamos com a sua presença. 

 

 

Atenciosamente, 
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