Pós-graduação em Direito Administrativo
Parceria da FADERGS com o IPGM apresenta um programa de especialização com destaque
para necessidades de gestores públicos. Inscrições estão abertas
A Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs) e o Instituto de Pesquisa Gianelli
Martins (IPGM) lançam para o ano letivo de 2013 um programa de pós-graduação de grande interesse aos
gestores públicos e profissionais do Direito, incluindo procuradores, assessores, consultores e advogados.
É o curso de Especialização em “Direito Administrativo - ênfase em controle, gestão e regulação” para os
desafios que surgem em face das mudanças na legislação e na interpretação dada aos temas do Direito pelos
Tribunais. A parceria entre as instituições resultou em um currículo de 390 horas/aulas que deverão capacitar os
profissionais a lidar com as principais questões do Direito Administrativo contemporâneo, em especial no controle,
gestão e regulação da atividade administrativa. Dessa forma, a intenção é viabilizar a atuação positiva de quem já
atua ou deseja ser agente de produção e transformação da realidade da administração pública. As aulas serão
semanalmente às sextas-feiras, nos turnos manhã e tarde.
Voltada para o aluno como centro do processo educativo, a proposta pedagógica tem como base os
seguintes pilares: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer. Para atingir esses objetivos, a Fadergs
e o IPGM prepararam aulas com um corpo docente de alta qualificação acadêmica e jurídica, com prioridades
investigativas, estudo de casos, aprendizagem baseada em problemas e todas as atividades que levem o
aluno a aplicar esses conhecimentos de forma criativa.
De acordo com o coordenador acadêmico do IPGM e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Pedro
Henrique Poli de Figueiredo, o curso vai reunir os mais renomados professores, mestres e doutores ligados ao
Direito Administrativo. As aulas ocorrem na sede do IPGM, na rua Lopo Gonçalves, 555, bairro cidade Baixa, em
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Sara Pedrini. Em janeiro de 2013, no vestibular de verão, houve o lançamento da graduação tecnológica em
Gestão Pública.
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Sobre o Instituto de Pesquisa Gianelli Martins: Nasceu da necessidade de estudos focados nas atividades temáticas da equipe
da Gianelli Martins Advogados, bem como do interesse dos profissionais em disseminar os conhecimentos adquiridos e
incentivar a produção intelectual de necessária divulgação. O IPGM busca, por meio de seus membros e apoiadores, o
diálogo, o questionamento e debate amplo, diversificado e fundamentado das questões mais atuais e relevantes ligados às
Ciências Jurídicas e Sociais.
Sobre a FADERGS - A FADERGS foi a primeira instituição de Ensino Superior do Sul do Brasil a integrar a Laureate
International Universities, a maior rede de universidades privadas do mundo. Ao ingressar nela, o estudante passa a ter
acesso a um grande leque de possibilidades de estudo e diplomação no exterior, em uma das 60 instituições parceiras
espalhadas em 29 países.

Sobre a Rede Laureate Brasil - A Laureate Brasil, integrante da rede global líder em ensino superior Laureate International
Universities, é formada por 11 instituições de ensino que possuem mais de 40 campi em oito estados brasileiros. Fazem parte
da Rede Laureate Brasil as instituições: BSP - Business School São Paulo; CEDEPE Business School; Centro Universitário
do Norte (UniNorte); Centro Universitário IBMR; Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter); Faculdade de
Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (FADERGS); Faculdade dos Guararapes (FG); Faculdade Unida da Paraíba
(UNPB); Universidade Anhembi Morumbi; Universidade Potiguar (UnP); e Universidade Salvador (UNIFACS).
Sobre a Laureate International Universities Líder global no segmento de Educação, a Laureate International Universities é
uma rede internacional de universidades que provê acesso ao ensino superior de qualidade em instituições inovadoras do
mundo todo. A Rede Laureate é formada por mais de 65 instituições, que oferecem cursos presenciais e on-line. Mais de 750
mil estudantes fazem parte da comunidade acadêmica, que está presente em 29 países da América do Norte, América Latina,
Europa, África do Norte, Ásia/Pacífico e Oriente Médio.
As instituições da Laureate oferecem centenas de programas de graduação, mestrado e doutorado em áreas como
arquitetura, artes, ciências da saúde, design, direito, educação, engenharia, gastronomia, hospitalidade, medicina, negócios e
tecnologia da informação. William J. Clinton, 42º presidente dos Estados Unidos, é Chanceler Honorário da Rede Laureate
International Universities. Nesse papel, aconselha a rede em temas ligados a responsabilidade social, liderança jovem e
aumento do acesso ao ensino superior. Para mais informações visite o site www.laureate.net.

