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1. Apresentação e Metodologia 

 

O presente relatório refere-se ao levantamento de dados sobre os egressos do 

doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, formados no período 

compreendido entre os anos de 1983 e 2012, de modo a se conhecer quantos doutores se 

inseriram em atividades de ensino após o doutoramento no referido programa.  

A metodologia utilizada para a realização da pesquisa tomou como ponto de 

partida o levantamento de dados dos egressos do doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Direito da UFMG feito exclusivamente por meio dos registros 

acadêmicos do referido Programa e de informações disponíveis na Plataforma Lattes, 

vinculada ao CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Faz-se necessário ressaltar que, conforme já relatado, o período levantado 

corresponde a 30 anos da história do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade Federal de Minas Gerais, o que implica certas ressalvas: 

a) Somente constam no relatório aqueles doutores que estejam com seu 

Currículo Lattes (vinculado ao CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico) atualizado; 

b) Compreendem-se como atuais, os currículos que foram atualizados entre o 

período de 1º de janeiro de 2012 a 3 de abril de 2013; 

c) Em virtude desta filtragem, alguns doutores foram excluídos da contagem, 

mesmo sendo conhecido o fato de os mesmos já terem exercido ou, até mesmo, ainda 

exercerem atividades relacionadas à pesquisa e à docência; 

Ao final do levantamento realizado, produziu-se uma tabela com as informações 

detalhadas sobre as atividades docentes dos egressos referentes ao período entre os anos 

de 1983 e 2012 (Anexo I). 

A seguir, serão apresentados alguns dados estatísticos levantados com a pesquisa 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dados Estatísticos Levantados 

 

• Quantidade de doutores formados no período que atuam em instituições de 

ensino superior: 215 
 

• Quantidade de doutores formados no período que atuam em instituições públicas 

de ensino superior: 120 
 

• Quantidade de doutores que integram o corpo docente de Instituições de Ensino 

Superior em outros estados (fora de Minas Gerais): 33 doutores 
 

• Quantidade de doutores formados no período que integram o corpo docente 

permanente de programas de pós-graduação: 118 
 

• Quantidade de doutores formados no período que integram o corpo docente 

permanente de programas de pós-graduação de instituições públicas: 61 
 

• Quantidade de doutores formados no período que integram o corpo docente 

permanente de programas de pós-graduação em instituições de outros Estados: 

23  
 

• Quantidade de doutores formados no período que integram o corpo docente 

permanente de programas de pós-graduação estrangeiras: 2  
 

• Quantidade de doutores formados no período que atuam em outras atividades de 

ensino: 64  
 

 

3. Conclusões preliminares 

 

A partir da análise dos dados levantados, pode-se concluir que:  

 

a) Dos doutores formados no período, 118 participam de programas de Pós-

Graduação, divididos em 29 diferentes programas, sendo que 2 destes localizam-se em 

países do Continente Europeu; 

b) 12 programas de Pós-Graduação do Estado de Minas Gerais contam com pelo 

menos um egresso formado no período levantado;  



c) Egressos formados durante o período levantado integram o corpo docente 

permanente de Programas de Pós-Graduação localizados em 11 diferentes Estados da 

Federação e também no Distrito Federal, além de dois programas localizados em países 

europeus (Itália e Alemanha); 

 d) 10 doutores egressos do período levantado ocupam cargos de avaliadores de 

cursos superiores, consultores e supervisores de diferentes e importantes comissões 

ligadas ao Ministério da Educação, CNPq, CAPES entre outros relevantes institutos; 

 e) 20 doutores atuam como professores/pesquisadores visitantes em instituições 

de ensino nacionais e internacionais (nível graduação e pós-graduação); 

 f) 9 doutores atuam como Coordenadores de cursos de Graduação, Extensão e 

Pós-Graduação (Stricto e Lato Senso); 

 g) 38 doutores lecionam em cursos de Especialização em Direito. 
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