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Vagas por linhas de pesquisa e áreas de estudo

Linha de
pesquisa

Código

Área de estudo

P-01

Justiça tributária e segurança jurídica

P-02
P-03
P-04
P-05
1 Poder,
cidadania e
desenvolvimento
no estado
democrático de
direito

P-06
P-07

P-08

P-09

Direito, tecnologia e inovação

P-10

Direito internacional contemporâneo
Filosofia do direito, teoria do direito,
teoria da ação e filosofia da linguagem
Justiça e teoria social

P-12

Doutorado
Pessoas com
Indígenas
deficiência

Teoria constitucional, direitos humanos e
instituições democráticas
Direito penal contemporâneo
Direito e administração pública
Administração pública e desenvolvimento
estratégico
Empresa no mercado
Direito econômico e desenvolvimento
Sistema financeiro nacional – negócios,
regulação e tutela nos âmbitos
administrativo sancionador e penal

P-11

Mestrado
Pessoas com
Indígenas
deficiência

1

1

1

1

P-13

D-02
D-04
D-05
2 Direitos
Humanos e
Estado
Democrático de
Direito:
fundamentação,
participação e
efetividade

D-06

D-07

D-09
D-10
D11

Direito constitucional, direito eleitoral e
hermenêutica
Total de vagas na Linha 1
Fundamentos do novo processo civil
brasileiro
Direito e processo coletivo no estado
democrático de direito
Acesso à justiça, direitos humanos e
soluções consensuais de conflitos
Administração da justiça, governança e
políticas públicas
Hermenêutica jurídica nas matrizes
fenomenológica e epistemológica:
interação entre saberes em prol da
efetividade dos direitos humanos e
fundamentais
Comunicação, produção normativa e
multimedialidade
As relações na cidade, a alteridade, o
usufruto equitativo e o meio ambiente
Novas fronteiras entre o direito material
e processual

2

1

Total de vagas na Linha 2
H-01
3 História, poder
e liberdade

H-02
H-03
H-04

Tempo, espaço e constituição:
perspectivas críticas e desdobramentos
dogmáticos
Filosofia radical e teoria crítica do direito
e do estado
Internacionalização do direito, justiça de
transição e jurisdição constitucional na
consolidação da democracia
Direito internacional privado, direito

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

H-09

comparado e estudos culturais e
jusfilosóficos
Ordem jurídica transnacional e tecnologia
Direito do trabalho e crítica
Direito, tecnociências e
interdisciplinaridade
Direito penal, filosofia do direito e
interdisciplinaridade
Direito civil na interdisciplinaridade

H-10

Direito político

H-11

Crítica marxista à economia política, ao
direito e ao estado

H-05
H-06
H-07
H-08

Total de vagas na Linha 3
E-01
E-02
E-04
E-05
E-06

Teoria da justiça
Filosofia
do
Estado e cultura jurídica
4 Estado, razão e
História da cultura Jurídica
história
Fundamentos de direito internacional
European studies
Total de vagas na Linha 4
Total de vagas na área de concentração
Direito e Justiça

2

1

2

1

1

1

2

2

8

8

