
PROGRAMA INTERNACIONAL
pós-graduação stricto sensu

DOUTORADO 

EM DIREITO
Presencial e intensivo



 RESOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DO DOUTORADO

O Doutorado em Direito da Universidade Nacional de Lomas de Zamora - UNLZ

é reconhecido pelo Ministério de Educação da Argentina e pela CONEAU

(Comissão Nacional de Avaliação e Acreditação Universitária) por meio da

Resolução Nº 1211/14.

COMPROMISSO E QUALIDADE: experiência e trajetória internacional,

elevados padrões e compromisso com a excelência acadêmica.

DOUTORADO EM DIREITO



A CONEAU tem as seguintes funções:

 A avaliação externa das instituições

universitárias;

 A acreditação de cursos graduação e pós-

graduação regulados pelo Estado; e a

emissão de recomendações sobre os

projetos institucionais de novas universidades

estatais e das solicitações de autorização

provisória e definitiva de estabelecimentos

universitários privados.

 A CONEAU tem também a função de decidir

sobre o reconhecimento de entidades

privadas de avaliação e acreditação

universitária.

A CONEAU é um organismo descentralizado

que funciona sob a jurisdição do Ministério de

Educação da República Argentina.

Suas funções foram determinadas no artigo 46

da Lei 24.521 de Educação Superior, de 1995.

É o único organismo público nacional de

avaliação e acreditação universitária e

começou a funcionar em 1996.

Comisión Nacional De Evaluación Y 
Acreditación Universitaria

CONEAU



A Estudiar en Buenos Aires – Asesoría Educacional é

uma empresa que atua na área de consultoria e

gestão da educação internacional, regularmente

constituída perante os órgãos oficiais na República

Argentina e que trabalha através de parcerias.

Oferece soluções de desenvolvimento acadêmico

e cultural nos programas internacionais de

Educação e produz um forte trabalho em conjunto

com universidades de diversos países. Abre, assim,

as portas do conhecimento para a plena inclusão

social e acadêmica de alunos/profissionais

estrangeiros.

Com a filosofia de gerar segurança e confiança

em seus clientes, a Estudiar converte os projetos de

cada aluno em metas próprias.

A Universidade Nacional de Lomas de Zamora - UNLZ é uma instituição pública comprometida

com a excelência acadêmica. Um eficaz instrumento que proporciona a igualdade de

oportunidades e a garantia de progresso através da formação qualificada para a inclusão do

profissional no atual e exigente mercado de trabalho.

Concentrada em seus ideais, valores e formação, a UNLZ possibilita um verdadeiro acesso à

educação superior de qualidade, pois compreende este acesso como um principio real dos

direitos humanos e responsabilidade do Estado. Para a instituição, através do desenvolvimento

científico e acadêmico é possível estimular a transmissão de valores como igualdade,

solidariedade, defesa dos direitos humanos e democracia.

Desde seus primórdios, em 1972, a UNLZ vem estabelecendo uma presença marcante na área da

Educação, oferecendo uma vasta oferta de cursos de graduação e pós-graduação. Possui cinco

faculdades: Direito, Ciências Agrárias, Ciências Econômicas, Ciências Sociais e Engenharia.

Sua secretaria de pós-graduação trabalha sistematicamente em conjunto com a área de

capacitação docente a fim de contribuir com a formação pedagógica de seu quadro de

professores, bem como com a de profissionais de outras instituições de educação superior do

país, proporcionando melhoras efetivas na qualidade acadêmica. Cerca de 10 mil alunos iniciam

suas carreiras todos os anos e aproximadamente 45 mil alunos estão regularmente inscritos. A

Universidade Nacional de Lomas de Zamora não para de crescer! E nós, da Estudiar en Buenos

Aires, em conjunto com a UNLZ, convidamos você para fazer parte dessa história de sucesso.



 OBJETIVOS

DOUTORADO EM DIREITO

Direção: Dr. Walter Carnota

Carga horária: 780 horas

Duração: Após a conclusão dos quatro 
módulos (2 anos), o aluno terá 2 anos 

para desenvolver e apresentar sua 
dissertação.

Título Outorgado
Doutor em Direito

Proporcionar uma formação acadêmico profissional de elevado nível para

graduados em Direito, com o propósito de ampliar seu campo operativo.

Além disso, busca-se, com este doutorado, Promover, mediante o emprego

sistemático da metodologia da investigação científica, o aumento qualitativo

e quantitativo do acervo de conhecimentos da área e sua circulação

nos âmbitos profissional, acadêmico e comunitário.

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Inaugurar um espaço para estudo e investigação das problemáticas

emergentes do Direito no século XXI, a partir de um olhar prospectivo e

crítico.

- Promover a produção de contribuições originais na área do Direito que

trascendam o marco argentino.

- Aprofundar a reflexão epistemológica contemporânea como

fundamento de novos campos de pesquisa em Direito.



 PLANO DE ESTUDOS

PROGRAMA

1 Novos Cenários de Integração 45

2 Epistemologia e Direito 45

3 Oficina de Metodologia e Investigação 

Social e Jurídica

60

4 História e Realidade Contemporânea da 

América Latina

45

5 Seminário de Aprofundamento em Direito 

Privado

45

6 Oficina de Investigação e Desenvolvimento 

de Projeto de Tese

60

7 Seminário de Aprofundamento em Direito 

Público

45

8 Terrorismo e Direito 45

9 Oficina de Investigação e Elaboração de 

Tese

60

10 Seminário de Aprofundamento em Direito 

Penal

45

11 Seminário de Aprofundamento em Direitos 

Humanos

45

12 Problemáticas Jurídicas do Século XXI 60

13 Horas correspondentes aos espaços de 

trabalho

600

14 Horas correspondentes a tutorias e tarefas 

de pesquisa

180



 DIFERENCIAIS

MÓDULOS INTENSIVOS JANEIRO e JULHO

Valorização do TEMPO DO PROFISSIONAL

Turmas EXCLUSIVAS 

Experiência INTERNACIONAL

Corpo docente QUALIFICADO

Formação científica RIGOROSA

Qualificação em TEMPO RECORDE

HORÁRIO E LOCAL DAS AULAS 

De segunda-feira a sábado, das 9h às 19h.

UNLZ - Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Departamento de Pós-Graduação Internacional

Buenos Aires  - Capital Federal Argentina

Atenta às necessidades de seus clientes de pós-graduação no que toca à

apresentação de trabalhos acadêmicos, a Estudiar en Buenos Aires oferece,

como diferencial, nos intervalos de cada módulo presencial, um seminário

de Metodologia Científica. O apoio e orientação será realizado no Brasil,

por professor extremamente capacitado. Justifica esta iniciativa o fato de

que, a estudantes e pesquisadores, sempre representa um desafio a

elaboração de textos acadêmicos (que devem, ainda, seguir os padrões

normativos exigidos pelas instituições de ensino) e sua adequada

apresentação frente às bancas. Esperamos que este serviço de apoio e

orientação encontre junto ao público o mesmo entusiasmo que sentimos ao

elaborá-lo, e que funcione como um instrumento facilitador para a

realização de trabalhos acadêmicos.

Consulte-nos!

Apoio no desenvolvimento de 

dissertações e teses



CRONOGRAMA E MODALIDADE

Esta modalidade está projetada

especialmente para alunos

estrangeiros ou para aqueles que

preferem concentrar as

atividades em módulos

presenciais intensivos de quinze

dias de duração por semestre,

nos meses de JANEIRO e JULHO.

DURAÇÃO 

Graduados em Direito com diploma de

graduação com, no mínimo, quatro

anos de duração, de instituição

reconhecida pelo Ministério Argentino

de Educação, Ciência e Tecnologia, ou

de universidade estrangeira

reconhecida pelas autoridades

competentes de seu país.

PÚBLICO-ALVO

 CRONOGRAMA, DURAÇÃO, MODALIDADE E PÚBLICO-ALVO

Carga horária total deste Doutorado é

de 780 horas, o que atende

perfeitamente às exigências do MEC

(mínimo de 360 horas).

Ao final do curso presencial, o aluno

terá, caso necessite, mais dois anos

para desenvolver uma tese sobre tema

pertinente à área de concentração

escolhida (em espanhol) e para sua

defesa perante banca em época

oportuna.





 VALIDAÇÃO DO TÍTULO

Todos os cursos de pós-graduação disponibilizados pela Estudiar obedecem às

normas internacionais exigidas para a sua validação no Brasil. Em resumo, as

exigências são as seguintes:

* Comprovação da validade jurídica do diploma no país de origem: nossos

cursos são reconhecidos pelos órgãos oficiais da Argentina.

* Comprovação de que os estudos se desenvolveram, efetivamente, no

exterior e não no Brasil.

• Comprovação de vínculo do aluno com o país que lhe concedeu título de

pós-graduação.

• Verificação da duração mínima presencial do curso realizado.

Sobre o procedimento de revalidação, no Brasil, de acordo com a LDB, os

diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras

devem ser revalidados por universidades brasileiras que possuem cursos de

pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e

em nível equivalente ou superior. A Resolução nº3 do CNE (2016) diz também

que as universidades brasileiras têm 180 dias para analisar a documentação e,

caso já tenham revalidado determinado título estrangeiro nos últimos dez anos,

devem somente examinar a documentação referente em até 90 dias (processo

simplificado).

A Estudiar oferece a seus clientes todo o respaldo na organização dos

documentos para que estes possam ser devidamente apresentados às

instituições de ensino brasileiras. Após a finalização do curso (defesa e

aprovação de trabalho final), nossa empresa legaliza junto aos órgãos

competentes argentinos toda a documentação acadêmica pertinente para a

Revalidação do Título Estrangeiro no Brasil e Europa.

Além disso, também oferecemos o Procedimento Administrativo e Jurídico, se for

o caso, para o processo de revalidação do título em universidade brasileira, após

a realização da pós-graduação na Argentina (serviço opcional; consulte-nos)

Para mais informações, consulte nosso site: 

http://estudiarbuenosaires.com/posgrad/pagina-titulos-outorgados-na-argentina

O Doutorado em Direito da UNLZ é reconhecido pelo Ministério da Educação da

Argentina e pela CONEAU - Comissão Nacional de Avaliação e Acreditação

Universitária.

http://estudiarbuenosaires.com/posgrad/pagina-titulos-outorgados-na-argentina


a Estudiar en Buenos Aires conta com uma equipe capacitada para solucionar
trâmites de legalização. Também conta com parceiros dinâmicos e experientes,
dispostos a atender às diversas necessidades de nossos clientes. Além disso, é a
única empresa devidamente legalizada perante os órgãos brasileiros e argentinos,
com sede fixa na Capital Federal de Buenos Aires.



 Recepção no aeroporto em sua primeira viagem à Buenos Aires.

 Legalização da documentação acadêmica (no Brasil e na Argentina) para que possa ingressar na pós-graduação.

 Jantar de confraternização.

 Chip para celular.

 Tarjeta SUBE (cartão para transporte público). 

 Câmbio monetário seguro e conveniente.

 Representação legal, administrativa e civil no país no qual será ministrado o curso, o que representa 

segurança e tranquilidade na realização dos trâmites. 

 Suporte durante todo o período de estudos.

 BENEFÍCIOS

Com a filosofia de gerar um marco de segurança e confiança, a Estudiar en Buenos Aires converte os

projetos de cada aluno em metas próprias. Este apoio é fundamental para os alunos na consolidação

de seu crescimento educacional e profissional.

O ÊXITO do aluno alcançando através de soluções adequadas e personalizadas.



PROCEDIMENTO PARA MATRÍCULA

Para iniciar o processo de matrícula, é necessário seguir as fases abaixo

relacionadas:

Fase I – Manifestar vontade em ingressar no curso eleito.

Fase II – Enviar a documentação prévia necessária, digitalizada, por

correio eletrônico, para habilitar sua pré-matrícula junto à Universidade:

 Currículo Vitae ou Lattes;

 Formulário de dados cadastrais (enviado por correio eletrônico);

 Fotocópia digitalizada do diploma - compatível ao curso eleito.

Fase III – Aguardar o envio do correio eletrônico no prazo máximo de 48

horas confirmando a sua aceitação para matrícula no curso eleito e

reserva de vaga.

Fase IV – Após o recebimento do e-mail confirmando sua aprovação,

com a finalidade de se proceder à finalização dos procedimentos de

matrícula, deverá o candidato complementar, com a maior brevidade

possível, o envio da documentação abaixo relacionada, comunicando

o número de objeto de envio do Sedex ou “DHL” para os seguintes

correios eletrônicos: diretoria@estudiarbuenosaires.com

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Contrato de Prestação de Serviços Técnicos
Diploma - compatível ao curso eleito
Histórico - compatível ao curso eleito
Diploma de pós-graduação (quando for o caso)

Declaração de reconhecimento de estudos
CPF
RG/BI/CI/DNI (conforme país de origem)

Passaporte
Comprovante de residência
Quatro (4) fotos 4x4
Comprovante de pagamento - Parcela inicial.
Antecedentes criminais

 MATRÍCULA E DOCUMENTOS EXIGIDOS



FASE PRELIMINAR: Matrícula 

FASE ACADÊMICA: 30 parcelas mensais

MÓDULOS PRESENCIAIS: 4 parcelas semestrais pagas antes do início de cada módulo.

- CONSULTE O VALOR PROMOCIONAL VIGENTE -
- Para conhecer instituições parceiras e saber sobre os descontos oferecidos a seus associados, 
acesse nosso site: http://estudiarbuenosaires.com/institucional/convenios

 INVESTIMENTO

http://estudiarbuenosaires.com/institucional/convenios



