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APRESENTAÇÃO

O projeto para a criação do Curso de Mestrado em Direito do Agronegócio e
Desenvolvimento no âmbito da Universidade de Rio Verde – UniRV foi uma aspiração dos
professores da Faculdade de Direito da UniRV, da Pro-reitoria de Pós-graduação e da Reitoria
da UniRV, já que o referido Curso contempla a qualificação de profissionais da área jurídica e
afins em relação às questões ligadas ao Agronegócio, uma vocação natural da região sudoeste,
do Estado de Goiás e do Brasil.
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Este documento apresenta o projeto pedagógico do curso de Mestrado Profissional em
Direito do Agronegócio da Universidade de Rio Verde, que foi objeto de submissão em forma
de APCN no ano de 2018, reapresentado e 2019 e devidamente aprovado pela CAPES/MEC
no dia 21 de maio de 2020. Pela própria natureza, o projeto pedagógico está em contínua
discussão no colegiado do curso e sujeito a ajustes durante a sua implementação, tendo em
vista a dinâmica da estruturação do novo curso, bem como de acordo com os avanços
permanentes na área educacional, decorrentes da revolução tecnológica, com valorização da
criatividade e da inovação. O presente projeto pedagógico do curso visa sua plena adequação
ao Estatuto e ao Regimento Geral da Universidade de Rio Verde, bem como às Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu exigidas pela
CAPES/MEC.
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1. DADOS GERAIS
 Denominação: Programa de Pós-graduação Stricto Senso em Direito do Agronegócio e
Desenvolvimento
 Nível: Mestrado Profissional
 Habilitação: Mestrado em Direito
 Titulação conferida: Mestre em Direito
 Área de conhecimento: Direito do Agronegócio e Desenvolvimento
 Duração: 24 meses
 Carga horária: 480 h
 Regime: Créditos – semestral
 Formas de ingresso: Processo seletivo
 Número de vagas: anuais 20 vagas
 Turno de funcionamento: Diurno e Noturno
 Situação legal: Aprovada a criação do curso pelo CONSUNI – CONSELHO
UNIVERSITÁRIO da UniRV através da Resolução 06, de 24 de maio de 2017, bem
como pelo Parecer Final de Aprovação do Curso pelo CTC-ES – Conselho Técnico e
Científico da Educação Superior / CAPES / Ministério da Educação, em 21 de maio
de 2020.
 Início do funcionamento: primeiro semestre de 2021
 Endereço: Fazenda Fontes do Saber, Setor Universitário, Rio Verde - GO. Caixa
Postal: 104. CEP:75.901-970
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3. JUSTIFICATIVA
O Projeto Pedagógico apresentado é resultado do trabalho coletivo de professores que
integram o Curso de Mestrado Profissional em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento da
Universidade de Rio Verde - UniRV.
Este Projeto apresenta, inicialmente, os dados gerais do curso, um breve histórico do
curso e o seu atual contexto de inserção, bem como o perfil da instituição. São apresentados
os objetivos gerais e específicos do Curso, ao mesmo tempo em que se estabelecem os
princípios norteadores da formação profissional à nível de Mestrado em Direito, descrevendo
o perfil do profissional e suas competências. No Projeto Pedagógico do Curso consta as
estratégicas pedagógicas, a estrutura curricular contendo a área de concentração e as duas
linhas de pesquisa. Constam também a gestão acadêmico-administrativa, o processo de autoavaliação e acompanhamento do egresso.
Assim, este Projeto, construído coletivamente, irá auxiliar todos os docentes, discentes
e quadro técnico do curso de Mestrado Profissional em Direito do Agronegócio e
Desenvolvimento
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O Projeto Pedagógico do Curso de Mestrado Profissional em Direito do Agronegócio e
Desenvolvimento fundamenta-se no Projeto Pedagógico da Instituição que por sua vez está
orientado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o qual tem como objetivos:


Ampliar a qualidade da aprendizagem nos cursos ofertados pela UniRV;



Estimular a Educação continuada, lato e stricto sensu;



Instituir, progressivamente, nos cursos de graduação, núcleos de pesquisa, com

a participação de doutores e mestres;


Ampliar a pós-graduação stricto sensu a partir de cursos próprios e em

parcerias com outra IES;


Criar linhas de pesquisa que atendam as necessidades sociais, de mercado;



Divulgar a produção científica dos docentes e discentes, tendo em vista

incentivos de bolsa para o discente e produtividade para o docente;


Dar continuidade ao processo de avaliação interna e contínua, bem como as

demais dimensões do Programa de Autoavaliação, utilizando seus resultados como
ferramentas na busca da melhoria;


Garantir a disponibilidade de infraestrutura física e pedagógica para o

desenvolvimento dos cursos;



Promover a qualificação do corpo docente e do corpo administrativo

considerando a consecução dos objetivos institucionais;


Ampliar as parcerias com o setor produtivo, tendo em vista a preparação do

aluno com o mercado de trabalho, capacitando-o para o pleno exercício da cidadania,
despertando-lhe o senso crítico, a postura ética e a capacidade de julgar e agir corretamente;


Promover a contínua atualização pedagógica do docente, em relação às

metodologias ativas, tendo em vista a ampliação da qualidade ensino/aprendizagem;


Ampliar a integração dos cursos da UniRV, a partir de ações científico-

culturais;


Ampliar e consolidar a Internacionalização da Universidade.

5. OBJETIVOS
5.1 Objetivos Gerais do Curso
O curso de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Direito do
Agronegócio e Desenvolvimento da UniRV é voltado à formação de recursos humanos, em
especial, qualificação profissional, formação de docentes e pesquisadores, atendendo a
demanda regional quanto a geração de ciência e tecnologia em articulação teórica e prática.
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objetivo aper
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imentos, o que produz impacto nos diversos
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6. DEFINIÇÃO DO PERFIL DO PROFISSIONAL

6.1 Habilidades e Competências / Perfil do Egresso
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7. REQUISITOS LEGAIS PARA ACESSO AO CURSO

A admissão ao curso de Pós-graduação Stricto Senso em Direito do Agronegócio e
Desenvolvimento da Universidade de Rio Verde – UniRV é aberta a portadores de diploma de
Bacharel em Direito, Agronomia, Engenharia Ambiental e áreas afins (diplomas de curso
superior), como disposto no Regimento Interno do presente Programa de Pós-graduação em
Direito do Agronegócio e Desenvolvimento.
No caso de Áreas Afins, o candidato necessita de parecer prévio da Coordenação. A
seleção será realizada conforme as regras estabelecidas no Regimento Interno do Programa e
serão definidas anualmente em Edital.
Os candidatos ao Mestrado deverão apresentar, no ato da inscrição, além do Diploma
de Curso de Graduação, a documentação exigida, conforme especificação do Edital.
O processo seletivo para o Mestrado será classificatório, sendo realizado por
Comissão de Seleção nomeada pela Coordenação do Curso para essa finalidade, de acordo
com os procedimentos e critérios previamente aprovados pelo Programa.
O processo seletivo para o Mestrado compreende:
I - Análise da proposta do projeto de pesquisa;
II - Avaliação do Curriculum Vitae, cadastrado na Plataforma Lattes, do CNPq;
III - Entrevista com a Comissão de Seleção.
OBS.: A decisão da Comissão de Seleção é irrecorrível.
O número de vagas a serem oferecidas anualmente será divulgado em edital e seguirá
orientações da Área e a capacidade de orientação dos professores do Programa.

8. ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

A estratégia pedagógica adotada pelos professores do Programa de Pós-graduação em
Direito do Agronegócio e Desenvolvimento da Universidade de Rio Verde consiste
fundamentalmente em ensino de teorias e práticas, sendo que as teorias são normalmente
ministradas por meio de aulas expositivas e as práticas por meio de desenvolvimento de
atividades em laboratórios e oficinas da Universidade de Rio Verde ou de parceiros.
Trabalhos escolares extra-classe contemplam conteúdos teóricos e práticos e podem ser
desenvolvidos tanto na biblioteca central, como nos laboratórios.
Os alunos podem desenvolver conhecimentos específicos segundo suas aptidões, com
estágios, nos diversos setores de ensino, pesquisa e extensão da universidade, como auxílio à
atividade do professor e monitoria.
Para desenvolver as atividades de rotina acadêmica, que são de fundamental
importância no processo de aprendizagem, o curso de Mestrado em Direito do Agronegócio e
Desenvolvimento utiliza estratégias pedagógicas como aulas expositivas, seminários, estudos
em grupo, palestras, plataformas virtuais, etc. e busca o aprofundamento dos conhecimentos
por meio de atividades complementares.

9. ESTRUTURA CURRICULAR / ESQUEMA DE OFERTA DO CURSO
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A organização dessa matriz curricular apresenta-se em vinte e quatro meses que
contemplam disciplinas obrigatórias comuns e disciplinas optativas por linhas de pesquisa. No
decorrer dos semestres as disciplinas e atividades articulam-se por meio de mecanismos
sequenciais que estruturam a matriz curricular no processo ensino/aprendizagem.
Destaca-se a integração da teoria com a prática por meio da articulação do ensino,
pesquisa e extensão/assistência, desenvolvidos através de projetos, bem como pelas atividades
práticas vinculadas ao ensino, Seminário de Pesquisa e Trabalho de Conclusão do Curso e
estágio de docência supervisionado durante o curso.
O curso de Mestrado Profissional - Direito do Agronegócio e Desenvolvimento
contempla a integralização do total de 32 (trinta e dois) créditos, assim distribuídos:
a) 12 (doze) créditos em disciplinas comuns e obrigótorias correspondentes a Área de
Concentração, incluindo os Seminários de Pesquisa Aplicados ao Agronegócio: Seminário de

Pesquisa Aplicado ao Agronegócio (Oficinas de Projeto de Pesquisa / Proposta de Problema
ou Caso);
b) 15 (quinze) créditos em disciplinas optativas;
c) 05 (cinco) créditos relativos ao Trabalho de Conclusão de Curso, integralizados por meio
do Trabalho de Conclusão 1 = 02 créditos (Estagio de Docência e Publicação de Artigo
Jurídico em periódico QUALIS com extratos superiores, e Trabalho de Conclusão 2 = 03
créditos (Elaboração do Trabalho).
As atividades acadêmicas do Curso serão desenvolvidas nos seguintes períodos:
Matutino: sextas-feiras e sábados; Vespertino: sextas-feiras e sábados;
Noturno: quintas-feiras e sextas-feiras.

O Projeto Pedagógico do curso contempla mecanismos de flexibilização curricular que
permite ao mestrando desenvolver/trabalhar suas vocações, interesses e potenciais específicos
por meio de conhecimentos adquiridos pelo aluno com estudos e práticas independentes,
aproveitados na matriz curricular, como as Atividades Complementares e disciplinas
optativas, conforme tabela anexa (Anexo I) no qual consta a matriz curricular do curso, com o
ementário das disciplinas, devidamente aprovada pelo CTC-ES / CAPES.

10. GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA

O curso é administrado por um coordenador, eleito pelos docentes e servidores técnicos
do Programa de Pós-graduação em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento, na forma do
artigo 64, § 3º, do Regimento Geral da UniRV e do artigo 12, § 2º, do Regimento Interno do
Programa de Pós-graduação em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento, e nomeado pelo
(a) Reitor (a). O coordenador do curso tem, segundo os artigos 66 do Regimento Geral da
UniRV e 14 do Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Direito do
Agronegócio e Desenvolvimento, as seguintes atribuições:

I-

coordenar, orientar e supervisionar as atividades do Programa de Pós- Graduação e

propor alterações curriculares;
II-

encaminhar propostas e alterações em ementas e programas das disciplinas;

III-

apresentar ao Conselho da Faculdade recursos e representações de alunos;

IV-

aplicar penalidades disciplinares aos servidores subordinados, sejam docentes e/ou

Técnicos administrativos;
V-

cumprir e fazer cumprir as normas da Pós-graduação;

VI-

estabelecer as diretrizes didáticas;

VII-

elaborar proposta de organização e funcionamento do programa, bem como de suas

atividades correlatas;
VIII- convalidar créditos obtidos em programas avaliados pela CAPES com conceitos 3, 4,
5, 6 e 7, reconhecidos nacionalmente;
IX-

aprovar o corpo de orientadores;

X-

aprovar a composição de bancas examinadoras;

XI-

estabelecer critérios para a distribuição de bolsas de estudo aos alunos;

XII-

orientar e acompanhar a vida acadêmica, bem como proceder adaptações curriculares

dos alunos do programa;
XIII- aprovar o calendário acadêmico, inclusive o horário de aulas e de atividades afins;
XIV- deliberar sobre requerimentos de alunos no âmbito de sua competência;
XV-

aprovar os relatórios a serem enviados às agências de fomento;

XVI- aprovar o relatório anual de atividades;
XVII- organizar, instaurar e coordenar a execução dos processos e procedimentos referentes
à seleção de candidatos discentes, à aprovação de planos de estudos e anteprojetos, às
orientações de trabalhos finais, à instauração de bancas avaliadoras e examinadoras e aos

demais ordenamentos acadêmicos, previstos no Regimento do Programa;
XVIII- julgar e decidir, em conformidade com o Regimento do Programa e com as diretrizes
específicas existentes, sobre solicitações de trancamento e cancelamento de matrícula,
aproveitamento de estudos e outras petições discentes relativas ao regime escolar;
XIX- acompanhar e promover ações de consolidação das linhas de pesquisa, em
consonância com a área de concentração, destinadas a orientar a investigação, a produção
científica e as práticas docentes vinculadas ao Programa;
XX-

organizar e coordenar a avaliação didático-científica e administrativa do Programa,

efetuar ajustes e adotar as medidas corretivas pertinentes e propor, à aprovação da PPGP, as
estratégias de qualificação e desenvolvimento do Programa;
XXI- promover a integração didático-científica e administrativa com as Coordenações de
cursos e programas da graduação e da educação continuada;
XXII- propor à PPGP e à apreciação dos demais órgãos competentes, alterações ou
atualizações do Regimento do Programa;
XXIII- estimular a articulação com agências externas ou de fomento, universidades e outras
instituições públicas ou privadas para incremento e qualificação do ensino e da pesquisa;
XXIV- convocar e coordenar as reuniões do Colegiado do Programa e orientar suas
atividades;
XXV- expedir atos normativos necessários ao cumprimento das normas deste Regimento e à
consecução dos objetivos do Programa;
XXVI- representar o Programa, no âmbito de suas atribuições, junto à comunidade interna e
externa;
XXVII-

interagir com as Unidades Acadêmicas de Graduação e de Educação

Continuada, bem como com os órgãos suplementares e de assessoramento geral, com vistas
ao cumprimento de suas atribuições;
XXVIII-

outras competências definidas pelo regimento da Faculdade.

11.

PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO

A auto-avaliação é parte integrante do projeto pedagógico do curso e caracterizasse como
um processo permanente, formativo e educativo. Pauta-se pelo disposto do projeto
institucional de auto-avaliação e está voltado para o estudo de um conjunto de ações
processuais pelas quais objetiva-se sistematizar e trabalhar os dados obtidos, no intuito de
melhorar os aspectos negativos e aperfeiçoar ou manter os que já estão bem estruturados.
A política de autoavaliação do Programa envolve a participação dos docentes, discentes e
corpo técnico administrativo, constituindo um processo continuado voltado para o
desenvolvimento da pós-graduação stricto sensu, fundada em criteriosa análise de
desempenho, por meio de coleta de dados realizada anualmente, sob responsabilidade da
Coordenação do Programa, contemplando obrigatoriamente a participação de consultores
externos ao Programa, com base nas seguintes métricas:
I – produção técnica e científica dos docentes (quantidade, qualidade, participação dos
discentes, alinhamento às linhas de pesquisa);
II – qualidade dos Trabalhos de Conclusão (fluxo discente, tempo médio de defesa, inovação,
desenvolvimento de produtos e patentes);
III – internacionalização (parcerias com outras IES, intercâmbio de docentes e discentes);
IV – infraestrutura de espaço físico do Programa (sala de aula, auditório, mobiliário,
equipamentos para a condução das atividades administrativas do curso, acessibilidade);
V – estrutura curricular do Programa (disciplinas, componentes curriculares, ementa e
referencial teórico, projetos de pesquisas com temáticas pertinentes às linhas de pesquisa);
VI – coordenação do Programa (planejamento pedagógico, planejamento administrativo;
VII – corpo docente do Programa (capacitação continuada);
VIII – corpo discente do Programa (critérios de seleção discente);
IX – orientação (quantitativo de vagas e relação de orientandos por orientador);
X – formação pretendida (perfil do egresso, habilidades que o curso pretende resolver,
inserção no mercado de trabalho a partir da titulação obtida, inserção social).

A metodologia para a coleta dos dados relativos a autoavaliação, contará com a
participação obrigatória de consultores externos ao Programa e que não apresentem situações
de conflito de interesses, observando as métricas contidas nos incisos supramencionados e
consistindo de avaliação pelos discentes, docentes e corpo técnico administrativo do

Programa, com preenchimento de questionário contido em formulário especificamente
destinado ao fim proposto, levando em conta o impacto do Programa no perfil dos egressos.

12. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS

O acompanhamento do egresso é uma das ferramentas fundamentais na construção de
indicadores de qualidade, contribuindo para a discussão das ações implementadas,
considerando sua eficácia e repercussão. Pretende-se que o acompanhamento dos concluintes
possa destacar aspectos referentes ao curso de mestrado profissional em direito da
Universidade de Rio Verde -UniRV, a partir das expectativas sociais, qualificação
profissional e mercadológicas, contribuindo para o aperfeiçoamento do projeto pedagógico.
O Curso busca acompanhar o egresso em sua formação continuada através da
realização de eventos tais como: ciclo de palestras, seminários, colóquios, publicação de obras
coletivas, interface com o mercado de trabalho através da bolsa contrato, dentre outras
atividades e cursos. Todos estes informes são enviados para o e-mail de cada um dos alunos,
bem como através do contato do coordenador do curso com os egressos em trabalho na região
de abrangência da Universidade de Rio Verde-UniRV.
O Plano de Desenvolvimento Institucional ao tratar das políticas relativas ao Corpo
Discente, oferece o Programa de Acompanhamento dos Egressos da Universidade de Rio
Verde-UniRV, que representa um processo institucional de organização de informações sobre
as condições pessoais, acadêmicas e profissionais dos nossos alunos e ex-alunos.
No conjunto, as informações obtidas destinam-se à melhoria dos programas
acadêmicos e oferta de educação continuada em programas lato e stricto sensu, cursos e
atividades de extensão, bem como eventos que promovam o aperfeiçoamento e qualificação
profissional. É intenção também possibilitar a articulação entre os campos de trabalho, a
convivência acadêmica e os saberes produzidos.
Constituem objetivos da Política de Acompanhamento do Egresso:
 Conhecer a opinião dos Egressos sobre a formação recebida, tanto curricular, quanto
ética;
 Identificar a situação funcional dos Egressos, o índice de ocupação, procurando
estabelecer uma relação entre a ocupação e a formação profissional recebida;

 Utilizar a avaliação dos Egressos como subsídio para revisão do Projeto Político
Pedagógico do Curso;
 Propor atividades de atualização e formação continuada para os Egressos;
 Estimular a participação dos Egressos na vida profissional e institucional;
Outras formas de contato com os egressos são através de eventos realizados pela
Coordenação do Programa de Pós-graduação em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento
da UniRV, como palestras, seminários, congressos, fóruns, workshops, dentre outros. As
comunicações são feitas através dos e-mails cadastrados dos ex-alunos. Uma prática que se
mostra adequada é o convite a ex-alunos com a finalidade de relatar suas experiências,
vivências, apresentação de pesquisas, participação em debates, painéis, com a finalidade de
integrar alunos/ex-alunos/empresas/comunidade/Instituição.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Pedagógico do Curso propiciará a definição de estratégias pedagógicas que
articulem o saber teórico com a prática profissional, o saber fazer e o saber conviver, visando
desenvolver ferramentas e soluções para as complexas questões envolvendo o exercício da
atividade do agronegócio no âmbito da advocacia, da agronomia, da engenharia ambiental e
nas demais áreas afins.

Código

Disciplinas Obrigatórias Comuns à Área de

Total de 12

Concentração

créditos (180
Hs)

DOB-1

Direito do Agronegócio

60 hs

DOB-2

Metodologia Jurídica e Profissional

60 hs

Seminário de Pesquisa Aplicado ao Agronegócio

60 hs

DOB-3

Código

(Oficinas de Projeto de Pesquisa – Proposta de
Problema ou Caso).

Disciplinas Optativas de ambas as Linhas de Total de 15
Créditos (225
Pesquisa
Hs)

Sustentbilidade, Fronteira Agrícola, Responsabilidade
DOPT-1

Civil e Social no Agronegócio

60 hs

Contratos e Títulos de Crédito aplicados ao
DOPT-2

Agronegócio

60 hs

Direito do Trabalho e Processual do Trabalho com
DOPT-3

DOPT-4
DOPT-5

impacto no Agronegócio

60 hs

Mediação e Arbitragem no Agronegócio

60 hs

Direito Tributário e suas interfaces no Agronegócio

60 hs

DOPT-6

Regulação Internacional e reflexos no Agronegócio

60 hs

DOPT-7

Direito Penal Econômico e Compliance

45 hs

DOPT-8

Desenvolvimento e Análise Econômica do Direito

60 hs

Meio Ambiente, Políticas Públicas e Agrícolas,

60 hs

DOPT-9

Urbanismo e Desenvolvimento Sustentável

Gestão do Risco da Produção Agrícola

45 hs

Ética e Inovação no Agronegócio

45 hs

DOPT-12

Cooperativismo no Agronegócio

60 hs

Código

Trabalho de Conclusão

Total de 05

DOPT-10

DOPT-11

créditos (75 Hs)

TC1-EDA

TC2-ET

Trabalho de Conclusão 1 (Estágio de Docência e

02 créditos (30

Publicação de Artigo Jurídico – QUALIS B5, B4, B3,

hs)

B2, B1, A2 ou A1)

Trabalho de Conclusão 2 (Elaboração do Trabalho)

03 créditos (45
hs)

