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1. Girona
A província de Girona está situada ao nordeste da Espanha. De clima mediterrâneo, é lugar
onde encontramos todo um mundo em um pequeno território desde a bela Costa Brava até
os Pirineos.
Sua capital, homônima, encontra-se a uma hora do centro de Barcelona e a meia hora da
França.
A cidade de Girona é um núcleo cultural e comercial muito ativo e um centro de atração
turística de primeira linha. É acolhedora, pequena e dinâmica, muito bem conectada e com
muitos atrativos, como a Catedral, o Tapiz da criação ou o bairro israelita. Girona seduz por
sua história e por um presente que tem sabido relacionar o legado das tradições com as
mais exigentes demandas da modernidade, isso sem deixar de lado um entorno natural de
grande valor.
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2. A Universidade de Girona e sua
Faculdade de Direito
A Universidade de Girona é uma instituição pública que busca a excelência na docência
e na pesquisa. É hoje, ademais, um dos principais motores econômicos e culturais de
seu entorno. Tem sua sede na cidade de Girona e se integra ao sistema de universidades
públicas da Catalunha. Os estudos de Direito tem estado vinculados diretamente à cidade
de Girona desde 1446.
Para conhecer melhor a Faculdade de Direito, suas atividades, professores e grupos de
pesquisa de forma atualizada, recomenda-se consultar o site oficial www.udg.edu/fd
Alojamento em Girona
A Universidade de Girona põe à disposição do alunado a residência universitária, situada
no campus de Montilivi, a qual possui diferentes tipos de apartamentos totalmente equipados. Informações adicionais podem ser obtidas no site www.resa.es. Existe, ainda, um
serviço de Alojamento Universitário (SAU) mediante o qual os estudantes podem ter acesso às ofertas em Girona. Informações podem ser obtidas através do site: www.udg.edu/sau
ou por correio eletrônico sau@udg.edu.
Através da Oficina de Relações Exteriores (ORE) é possível obter informações sobre todas
essas possibilidades de alojamento, assim como sobre outros requisitos, tais como: vistos,
seguro saúde etc. Isso, tanto através do site www.udg.edu/internacional como por correio
eletrônico info.ore@udf.edu.
Para informações sobre hotéis, pensões ou outro tipo de alojamento em Girona, veja o item
“bienvenida” no seguinte link institucional: puntdebenviguda@ajgirona.org
Para conhecer melhor a Universidade de Girona recomenda-se, adicionalmente, a visualização do seguinte vídeo promocional: http://www.udg.edu/fd/Videodelafacultat/tabid/14254/language/ca-ES/Default.asp
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3. Apresentação do Mestrado
O programa de Mestrado em Direito dos Negócios e do Setor Privado é programa oficial
de Pós-graduação da Universidade de Girona que conta com a chancela de qualidade do
Ministério espanhol de Educação e está concebido especialmente para o aprofundamento
dos aspectos chave do litígio e da assessoria no âmbito privado, com especial atenção ao
Direito de Danos.

Prof. Dr. D. Miquel Martín-Casals
Diretor do Mestrado
Catedrático de Direito Civil da Universidade de
Girona
Membro do European Group on Tort Law e do
American Law Institute (ALI)
Sócio de Honra da “Asociación Española de
Abogados Especializados en Responsabilidad Civil
y Seguro”.
Membro da Comissão Interministerial (mistérios
da Fazenda e Justiça de Espanha para a reforma do
sistema de valoração do dano corporal.
Membro do Conselho de redação das revistas
InDret, pràctica del Derecho de daños y Revista
de Derecho Privado (Espanha), European Review
of Private Law (Paises Baixos) e do Conselho
Assessor do Journal of european Tort Law (Austria)

Trata-se de programa que busca a especialização na formação do estudante, e inclui, junto
à formação comum, dois itinerários alternativos. No itinerário de direito dos negócios
cuida-se das matérias relacionadas com o mundo da empresa familiar e a contratação
eletrônica. No itinerário de Direito da responsabilidade civil, a formação oferecida possui
característica interdisciplinar na qual se aborda tanto aspectos fundamentais como
temas específicos de importância e atualidade na área (responsabilidade médica, setor
automobilístico, direito ambiental e administração pública). Ademais, são estudados
aspectos do Direito de seguros, questões de ordem processual, bem como fundamentos
jusfilosóficos; todos eles indispensáveis para a obtenção de uma formação de qualidade e
especializada neste complexo ramo dos ordenamentos jurídicos.
O mestrado tem como língua oficial o espanhol, ainda que alguns materiais recomendados
possam estar publicados em inglês. A estrutura do mestrado é flexível, baseando-se
em módulos e itinerários de especialização, de modo que facilita sobremaneira a que o
estudante adapte o programa aos seus próprios interesses e áreas de atividade profissional.
O desenvolvimento e a duração dos conteúdos ministrados estão, ademais, especialmente
concebidos para adaptarem-se às necessidades dos alunos latino-americanos.
O corpo docente é composto por profissionais de reconhecido prestígio internacional,
tanto no campo acadêmico como prático. A faculdade de Direito da Universidade de Girona
oferece, ainda, um fácil acesso aos professores e apoio completo bibliográfico através de
uma biblioteca dotada com as últimas tecnologias de informação. Uma pequena cidade
universitária como Girona, a menos de uma hora de Barcelona e do sul da França, entre
outras vantagens, oferece ao seu aluno a possibilidade de ter ao seu alcance todos os
recursos educativos da Universidade sem ter que suportar a massificação própria das
grandes cidades. Além disso, ao redor da cidade, o aluno dispõe de completo acesso ao
lazer, gastronomia e cultura que o permitem desfrutar da atividade acadêmica do Mestrado
sem prescindir de uma ampla gama de atividades que tornam ainda mais proveitosa sua
instância de estudos.
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4. Características e conteúdo
Objetivos formativos:

O programa do Mestrado em Direito dos Negócios e do Setor Privado oferecido pela
Universidade de Girona tem por objeto a formação jurídica avançada nos âmbitos mais
intimamente vinculados à prática do Direito de Empresas, Organizações e Instituições, e
habilita ao acesso ao programa de Doutorado.

Carga eletiva: 90 créditos ECTS (3 Semestres)
Idioma de docência: O idioma de docência será o espanhol, sem descartar-se o uso
eventual de material em inglês.
Número máximo de vagas: 30.

Horários: Tardes.
Valor: O valor da matrícula do mestrado é estabelecido uniformemente aos estudos
universitários públicos na Espanha, que a cada ano é atualizado. Referencialmente,
para o curso 2011 estima-se 35 Euros por crédito ECTS, muito embora ainda não esteja
oficialmente fixado o seu valor.
Requisitos de acesso e condições de admissão:

- Podem ingressar no mestrado as pessoas em posse de título universitário oficial de
graduação (preferencialmente em Direito ou graduações afins em número de créditos).
- Para efeitos de seleção dos candidatos será feita avaliação do currículo do candidato para
assegurar a idoneidade da dedicação e progresso adequado de sua formação
- Serão considerados os conhecimentos em língua estrangeira bem como méritos prévios
em âmbito de investigação e experiência profissional

Informação sobre bolsas de estudo:

A Universidade de Girona concede 2 (duas) bolsas de estudo para os candidatos mais bem
colocados. As bolsas de estudo consistem na isenção do valor da matrícula, das taxas de
obtenção do título e, no caso de estudantes não-residentes na Espanha, uma bolsa-viagem
no valor de 1.500 Euros. Os candidatos que receberem bolsa terão devolvidos o pagamento
feito mediante abono da pré-matrícula.
Para obter maiores informações sobre esta e outras bolsas de estudo disponíveis
recomenda-se consultar o item “Becas y Ayudas” no apartado “Estudia a la UDG” no site da
Universidade de Girona (www.udg.edu)

Pré-inscricão e matrícula
Prazo de pré-inscrição: de 1 de fevereiro até 30 de maio
Pré-matrícula: de 30 de maio até 30 de junho (* O valor de 400 euros relativo à prématrícula será abonado no ato da matrícula. Caso haja desistência não haverá devolução do
importe pago na pré-matrícula).
Matrícula: Desde princípios da segunda quinzena de setembro até 10 de outubro de 2011.
Informações e consultas:

Maiores informações também podem ser obtidas através do seguinte e-mail: info.
masterderechoprivado@udg.edu
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5. Estrutura Curricular
O Programa de Mestrado desenvolve-se de acordo com a seguinte estrutura:

Matérias transversais (9 ECTS)

Formação comum
(21 ECTS)
(11.10.2011 – 20.12.2011)

Itinerário de Direito
dos negócios
(21 ECTS)
(7.2 – 30.5.2012)

Itinerário de
direito de danos
(21 ECTS)
(16.1 – 16.3.2012)

MÓDULO 1
Primeiro semestre
30 ECTS (*)

MÓDULO 2
Segundo semestre
30 ECTS (**)

Disciplinas optativas (9 ECTS) (16.1 – 16.3.2012)

Trabalho final do mestrado
(30 ECTS)

Memória de práticas
(30 ECTS)

(*)

MÓDULO 3
Terceiro semestre
30 ECTS (***)

Consideram-se equivalentes os créditos cursados nas especializações jurídicas
ou mestrado da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) ou
Instituições a ela conveniadas. Nos casos de estudantes provenientes de outras
instituições será feito estudo de aproveitamento de créditos.

(**) A serem realizados presencialmente em Girona nas datas assinaladas.
(***) Podem ser realizados não presencialmente com um tutor da PUC-Rio conjuntamente
com outro da Universidade de Girona.
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Módulo 1 (30 ECTS)

Matérias transversais (9 ECTS)
• Mecanismos alternativos de resolução de conflitos: técnicas de negociação, mediação e arbitragem
• English for business, law and social sciences
• Ética aplicada à atividade científica e profissional
• Comunicação científica
• Expressão escrita de resultados
Formação comum (21 ECTS)
• Direito de sociedade
• Direito dos contratos privados
• Tutela judicial do crédito
• Responsabilidade civil empresarial e profissional
• Contratação internacional

Módulo 2 (30 ECTS)

Itinerário de especialização em Direito dos Negócios (21 ECTS)

Este itinerário será desenvolvido presencialmente de fevereiro até maio de 2012. Nele
estão incluídas as seguintes disciplinas:
• Direito concursal
• Direito do mercado e da competência
• Proteção jurídica do consumidor
• Direito fiscal empresarial
• Relações de trabalho, com especial atenção ao direito do estrageiro e imigração
• Propriedade intelectual e industrial
• Mercado interior e política comercial
• O governo da empresa familiar: os protocolos familiares
• Direito da sociedade e da informação: proteção de dados e comércio eletrônico
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Itinerário de especialização em Direito de danos (21 ECTS)

Este itinerário será realizado na modalidade presencial intensiva de 16 de janeiro de 2012
até 16 de março de 2012. Junto com a docência que será realizada neste mesmo período,
como condição de avaliação das matérias, inclui-se trabalho dirigido cujo desenvolvimento
se efetuará online e que terá como objeto os materiais didáticos proporcionados aos
estudantes durante o período de docência presencial. A avaliação das disciplinas será
efetivada em junho de 2012.
Estão incluídas as seguintes disciplinas:
• DIREITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL: FUNDAMENTOS
Elementos de responsabilidade civil extracontratual. O dano. A relação de causalidade. A teoria da imputação objetiva. Antijuridicidade e imputação subjetiva
(culpa e responsabilidade objetiva). Pluralidade de causa de dano. A obrigação de
indenizar: alcance e modulações. Evolução atual da responsabilidade civil: os princípios europeus da responsabilidade civil.
• RESPONSABILIDADE MÉDICA E SANITÁRIA
Critérios de imputação profissional e responsabilidade por organização e gestão
dos serviços sanitários. Sujeitos responsáveis. Negligência profissional e infração
dos deveres de informação.
• RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E DA ADMINISTRAÇÃO
Pressupostos da responsabilidade das Administrações públicas na Lei 30/1992.
Questões de procedimento na reclamação de responsabilidade na Administração.
Responsabilidade e outras formas de compensação de danos às pessoas à margem
da responsabilidade extracontratual (vítimas de terrorismo de delitos violentos, e
outras fontes de reparação).
• RISCO E RESPONSABILIDADE
Responsabilidade civil por atividades empresariais em setores de risco. Risco e
imputação de responsabilidade: evolução jurisprudencial. Supostos típicos de
responsabilidade objetiva: transporte aéreo, danos nucleares, riscos ao meioambiente. A viabilidade de uma cláusula geral de responsabilidade objetiva por
atividades extraordinariamente perigosas.
• DIREITO DE SEGUROS
Seguros de danos e seguros de pessoas. O seguro de responsabilidade civil em
particular a delimitação do risco no contrato de seguro. Seguros voluntários e
obrigatório. Co-seguro. Sub-rogação. O seguro de acidentes e as obrigações do
segurado.
• FILOSOFIA DO DIREITO DE DANOS.
Fundamentação filosófica do direito de danos: enfoques consequencialistas frente
a enfoques baseados na justiça corretiva. O Direito de danos como instrumento de
maximização da riqueza e como implementação institucional da justiça corretiva.
Problemas filosóficos do direito de danos “em ação”: a noção de causalidade e a
prova da relação causal.
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• SEGURO DE PRODUTOS E RESPONSABILIDADE POR PRODUTOS DEFEITUOSOS
Análise do regime de responsabilidade por produtos defeituosos. O conceito de
defeito. Riscos do desenvolvimento. Compatibilidade de regimes especiais e
gerais. Seguro de produtos: inter-relação com o regime de responsabilidade por
produtos defeituosos
• ASPECTOS PROCESSUAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Jurisdição e competência em responsabilidade civil. Princípios dos processos civil
e penal aplicados à responsabilidade civil. Em especial a provas dos elementos
determinantes da responsabilidade civil: pressupostos judiciais e legais, inversão
da carga da prova, facilitação da prova.
• RESPONSABILIDADE CIVIL NA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS A MOTOR
Responsabilidade civil por fato da circulação. Conceito e alcance da responsabilidade. Características do regime da LRCSCVM: crítica. Seguro obrigatório de automóveis. Valoração do dano corporal: o sistema de valoração e sua crítica. Propostas
de reforma e previsão de futuro.
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Disciplinas optativas (comuns a ambos os itinerários; a cursar 2 de 4) (9 ECTS)
•
•
•
•

Tradição jurídica européia
Direito penal econômico
A regulação jurídico-laboral do trabalho autônomo
Direito ao meio-ambiente

(*) Estas disciplinas optativas se programarão entre 16 de janeiro de 2012 a 16 de março
de 2012.

Módulo 3 (30 ECTS)

trabalho final do mestrado

Este módulo, que será realizado no segundo ano acadêmico do mestrado, consiste na
elaboração, sob a supervisão de tutor da respectiva área de conhecimento, de trabalho
final do mestrado ou “tesina”. A programação do mestrado permite ao aluno matricularse neste módulo com apresentação e avaliação do trabalho em uma primeira chamada de
apresentação em janeiro-fevereiro e em uma segunda convocação em junho-julho.
Caso o trabalho de mestrado não seja elaborado presencialmente em Girona serão
nomeados tanto um professor da Universidade de Girona como um da PUC-Rio. Para os
alunos brasileiros se programará uma defesa específica dos trabalhos a serem realizados
na sede da PUC-Rio.

Facultat de Dret
Universitat de Girona
Campus de Montilivi s/n
17071- Girona
España
Tel. 34 972 41 97 68
Fax. 34 972 41 81 21
http://www.udg.edu/fd/
info.masterderechoprivado@udg.edu

Facultad de Derecho

