Proposta
Universidade Cândido Mendes é reconhecida nacional e internacionalmente na área jurídica
pela sua tradição em formação de qualidade e competitividade no mercado. São imensuráveis
as contribuições para a formação da comunidade jurídica atuante no âmbito regional e nacional,
condizente com o legado associado a figura do grande jurista e pensador brasileiro, Conde
Candido Mendes, idealizador do centro de formação e aperfeiçoamento dos profissionais
capacitados não só para gerir e operar o sistema, como também para pensar a sua articulação
na sociedade e promover o desenvolvimento e a inovação capaz de impactar o desenvolvimento
socioeconômico do país.
No ano em que completa os seus 120 anos de existência, a mais antiga instituição privada de
ensino do país, a Universidade Cândido Mendes continua a defender o legado de seus
idealizadores, buscando o aprofundamento das pesquisas nas áreas de humanidades e presando
pelo prestígio que os seus cursos, em todos os níveis, alcançaram perante a sociedade. A missão
da UCAM tem centrado em assegurar os padrões de excelência capazes de transformá-la em
referências nas áreas em que atua, perpetrando suas ações na utilização dos conhecimentos
nela adquiridos, aprofundados ou gerados, e contribuindo para a solução dos problemas
trazidos pela sociedade, para a promoção da cultura e para o avanço da ciência e da tecnologia,
e para a formação dos profissionais comprometidos com os princípios humanísticos, éticos e de
pleno exercício da cidadania. (Relatório CPA 2020, p. 44-46)
A proposta desse mestrado acadêmico nasce dentro da perspectiva de que o avanço da ciência
e da técnica impõe reformas estruturantes nas IES, de forma a atender demandas da Sociedade
do Conhecimento. Em cujo contexto, a missão e o desenvolvimento da UCAM são encarados
como partes de um processo dinâmico e contínuo, permanentemente acompanhados e
aperfeiçoados, igualmente adequando-se às exigências crescentes da Nova Economia ou
Sociedade da Informação. Decorrendo um planejamento inspira e efetivamente propicia que
nossa instituição projete uma imagem que, ao lado do cultivo de atitudes positivas e
construtivas, possibilite tanto a integração e a ampliação do relacionamento entre componentes
internos, como também com o seu meio ambiente tanto em termos regionais, quanto em termo
de sua inserção internacional. (Relatório CPA 2020, p. 44-46)
Com a diretriz pedagógica voltada para o desenvolvimento das funções de ensino, pesquisa,
extensão e cultura, em perspectiva multidisciplinar, através do domínio das Ciências Sociais e
Humanas, e na condição de “universidade especializada”, A UCAM respalda-se em relevante
tradição de pesquisa básica e aplicada. Na UCAM integram-se todos os graus de ensino em nível
superior, da graduação à pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, juntamente a pesquisa e a
extensão. Os centros e institutos de pesquisas priorizam o desenvolvimento da pesquisa
relevante com aplicação pragmática na solução das demandas e problemas sociais, científicos e
profissionais. Nesse contexto se inserem os Programas de Pós-graduação stricto sensu da
Instituição e, também, essa proposta de Mestrado Acadêmico em consonância aos
direcionadores institucionais:
a) Produção de relevante conhecimento científico e tecnológico.
b) Externalização do conhecimento produzido na forma de publicações especializadas,
congressos, seminários, e outros eventos.

c) Valorização intelectual e aplicação do Conhecimento e, quando possível, a aplicação dos
conhecimentos desenvolvidos para transformar a realidade social e econômica vinculada.
d) Vocação Institucional. (Relatório CPA 2020, p. 44-46)
A Universidade, no decorrer de sua história, tem se preocupado com a pesquisa científica pura
e aplicada no âmbito das ciências humanas e sociais aplicadas. Além de sua concentração mais
intensa nos programas de pós-graduação, a pesquisa acadêmica e aplicada é também
desenvolvida em Institutos específicos, responsáveis por extensa pauta de estudos em suas
respectivas áreas, destacando-se, a Academia da Latinidade, o CAALL - Centro Alceu Amoroso
Lima para a Liberdade, o CESAP - Centro de Estudos Sociais Aplicados e o CESeC - Centro de
Estudos de Segurança e Cidadania. O Programa de Mestrado em Direito, ora proposto, preserva
a vocação tecnológica e humanística da UCAM, guardando vinculação com a identidade
institucional na respectiva proposta pedagógica. (PDI, p. 56 e sgs.)
Aperfeiçoar e qualificar profissionais nos domínios do ensino e da aplicação do Direito com
capacidade técnica e postura crítica em relação a condutas tecnocratas e cientificistas do
conhecimento. Formar mestres protagonistas no mercado, comprometidos com a ética e com a
visão de defesa dos Direitos Humanos e que adotem a postura inovadora frente aos problemas
sociais. Toda a organização universitária converge para a consecução da missão institucional da
UCAM, assim definida de forma sintética no seu PDI: “assegurar padrões de excelência capazes
de transformá-la em Centro de Referência nas áreas em que atua, fundamentando suas ações
na utilização dos conhecimentos nela adquiridos, aprofundados ou gerados, e contribuindo para
a solução dos problemas trazidos pela sociedade, para a promoção da cultura e para o avanço
da ciência e da tecnologia e para a formação dos profissionais comprometidos com os princípios
humanísticos, éticos e de pleno exercício da cidadania” (p. 17) Neste contexto, o PPGD é
encarado como parte do processo dinâmico e contínuo de adequação da educação, da pesquisa
e da extensão às exigências da sociedade e do mercado. O PPGD da UCAM, através da promoção
de reflexões sobre o Direito, em especial sobre os Direitos Humanos e as instituições que
promovem o desenvolvimento humano, contribui, em conjunto com os demais PPG da UCAM,
para o aperfeiçoamento e avanço do conhecimento, instrumentalizando-o para o atendimento
às demandas da transformação social, o que contribui – decisivamente – para que a UCAM seja
uma universidade que promova uma formação comprometida com a reflexão solidificadora de
profissionais éticos, protagonistas no mercado de trabalho e, em especial, comprometidos com
a visão institucional de defesa dos Direitos Humanos.

