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MATRIZ CURRICULAR DO DOUTORADO 
 

Doutorado: 59 créditos, sendo: 

a) Até 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas cursadas no mestrado, a partir do reconhecimento do diploma 

de Mestre; 

b) Até 18 (dezoito) créditos em disciplinas, específicas para o Doutorado (podendo cursar no máximo três 

disciplinas por ano); 

c) Até 14 (quatorze) créditos em atividades complementares: 

a. De 6 a 10 (dez) créditos em publicações, de acordo com as regras da CAPES, sendo que cada 100 pontos 

equivalem a 1 (um) crédito – mínimo 600 pontos (6 créditos); 

b. Até 2 (dois) créditos em seminários de pesquisa, contando-se um crédito por ano, de participação 

efetiva em atividades de orientação e grupos de pesquisa (máximo de 1 crédito por ano);  

c. Até 6 créditos (1 crédito equivalente a 15 horas) em atividades externas (mínimo de 30 horas por 

atividade), cursadas em Programas de Doutorado em Direito no Brasil ou no Exterior, com a anuência 

do(a) orientador(a) do(a) doutorando(a) e autorização da Coordenação do PPGCJ.  

d) 1 (um) crédito, decorrente da qualificação; 

e) 2 (dois) créditos, decorrente da defesa da tese 

CH: Carga horária     CR: Créditos 

ELETIVAS GERAIS   

1.  Direito, políticas públicas e direitos da personalidade 45 3 

2.  Metodologias de pesquisa empírica em direito 45 3 

3.  Sistema jurídico, hermenêutica e concretização jurisprudencial dos direitos da personalidade: a 

pessoa e os velhos direitos da personalidade vestidos em roupas novas, com abordagens diferentes 
45 3 

4.  Direitos sociais, políticas públicas e direitos da personalidade 45 3 

5.  Da família na pós-modernidade e seus reflexos no ordenamento jurídico brasileiro 45 3 

6.  Violência e vulnerabilidades 45 3 

7.  A dignidade humana e as teorias de justiça: análise da dignidade como uma nova teoria de justiça, 

em proteção a vida, a igualdade e a liberdade, sob o olhar da hermenêutica jurídica 
45 3 

8.  Dos grupos vulneráveis e das minorias sociais sob a perspectiva jurídica 45 3 

9.  Assédio moral no meio ambiente de trabalho 45 3 

10.  Crítica ao positivismo: do direito da personalidade 45 3 

11.  Atores internacionais e os direitos da personalidade 45 3 

12.  Constitucionalismo e interpretação crítica: perspectivas dos direitos fundamentais no século XXI 45 3 

13.  Tópicos avançados de ações constitucionais e direitos da personalidade 45 3 

14.  Mercado de consumo e direitos da personalidade: os paradigmas no século XXI e a proteção da 

pessoa 
45 3 

15.  Perrsonality rights, data protection, privacy, metaverse and new technologies 45 3 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 210 14 

QUALIFICAÇÃO 15 1 

DEFESA DE TESE 30 2 

 


