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A Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Positivo tem a
honra de apresentar às Vossas Senhorias o Programa de Mestrado Profissional
em Direito, recentemente aprovado com distinção pela CAPES, sendo o pioneiro
na referida categoria no Estado do Paraná, iniciando suas atividades em 2019.
A modalidade profissional de pós-graduação “stricto sensu” teve início no
Brasil em 2009, contando atualmente com apenas 11 Mestrados Profissionais
em Direito em todo o Brasil, com enfoque em uma formação profissional
avançada, com vistas a atender as demandas organizacionais e as atuais
exigências do mercado de trabalho.
A finalidade precípua do referido programa é direcionar os mestrandos a
trabalhar com métodos de pesquisa aplicáveis à solução de problemas reais que
impactam diretamente no funcionamento das organizações públicas ou privadas,
melhorando a sua eficiência, aumentando a sua produtividade, competitividade
e, sobretudo, propondo-se a apresentar e implementar técnicas jurídicas
inovadoras.
É importante destacar que o mestrado profissional tem o mesmo rigor
técnico-científico da pós-graduação “stricto sensu” convencional (acadêmico) e
que, ao final do programa, o candidato obterá o título de “Mestre em Direito”.
Ocorre, no entanto, que ao invés de desenvolver pesquisas puramente
acadêmicas, o mestrado profissional tem por objetivo a realização de pesquisas
estratégicas de elevada relevância social, científica e tecnológica vinculada às
diversas atividades profissionais.
Assim, os mestrandos em Direito do Programa de Pós-Graduação da
Universidade Positivo terão a oportunidade de aliar técnicas de pesquisas à sua
atuação concreta com vistas à (re)descoberta de estratégias próprias e
diferenciadas para o funcionamento das instituições.
A área de concentração do Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Positivo denomina-se “Direito, Tecnologia e Desenvolvimento”,
subdividindo-se nas seguintes linhas de atuação: a) Sistemas de Justiça e
Políticas Públicas e b) Organizações Econômicas e Sociais. As linhas de

atuação, assim como as disciplinas, foram concebidas para articular o Direito, a
tecnologia e o desenvolvimento a partir dos objetivos de sustentabilidade
econômica, social e ambiental.
É, portanto, com imensa satisfação que noticiamos o início de nossas
atividades, esperando em breve poder compartilhar os diferenciais do Programa
de Pós-Graduação em Direito com a comunidade acadêmica e profissional.
Estamos à sua disposição.
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