
 
Parcerias e intercâmbios internacionais 
 
ALEMANHA: 
 
(1) Parceria com o Instituto Max Planck de Direito Social, onde o Prof. Dr. Ingo 
Wolfgang Sarlet atua como Representante Brasileiro, desde 2000 e que tem recebido 
doutorandos para estágio na modalidade sanduíche, além da realização de eventos 
em conjunto e projeto internacional (Alemanha, Brasil, Colômbia, África do Sul, 
Argentina  e Índia) sobre direito à saúde coordenado pelo Diretor do Instituto e pelo 
Prof. Dr. Ingo W. Sarlet,  com conclusão prevista para 2016 e publicação projetada 
para 2016/2017.  
 
(2) A parceria com a Universidade de Augsburg, Cátedra de Direito Privado e Filosofia 
do Direito do Professor Jörg Neuner, resultou em realização de doutorado (concluído 
em 2013) sob a orientação do Prof. Neuner, pelo mestre da PUCRS, Pedro Aleixo, bem 
como os estudos de doutoramento, do Mestre pela PUCRS, Gustavo Fossatti (que 
depois migrou para Münster, orientado em ambas IES por Joachim Englisch), além de 
seminários anuais e publicações, bem como projeto de pesquisa conjunto (PROBRAL-
2011-13, com publicação respectiva prevista para 2015-16). EM 2013 foi realizado 
seminário sobre Proteção da Confiança no Direito, coordenado por Hans-Christoph 
Grigoleit, Jörg Neuner e Ingo Sarlet, com participantes de Alemanha, Austria, Brasil e 
Portugal, e financiamento da Fundação Tyssen.  Em 2014 mais um mestre egresso do 
PPGD da PUCRS iniciou seu doutorado em Augsburg (Gunnar Nilson) e mais um 
seminário conjunto foi realizado na Alemanha, nas dependências do Convento de 
Fraueninsel, Chiemsee, Baviera, sobre Ética Médica, reunindo professores da 
Alemanha, Brasil (Ingo Sarlet) e Áustria. Em 2015 ocorreu novo Seminário Conjunto, 
no mesmo local, integrando professores e discentes de Augsburg, Regensburg, do 
UNICEUB e IDP, em julho, sobre direitos de personalidade.  
 
(3) Parceria com a Universidade de Hamburgo, com destaque para a linha de Ciência, 
Tecnologia e Inovação e Direitos Humanos e Fundamentais, professores Marion Albers 
e Marcos Kotzur, que resultou em seminários no Brasil, 2013 e 2014 e participação em 
disciplina ministrada no PPGD. Tais atividades integram o projeto de Rede Brasil-
=Alemanha sobre Estado Social e Globalização, cujo coordenador nacional é Ingo W. 
Sarlet, financiada pelo DAAD-CAPES, e que esta com seminário previsto para 
Hamburgo em Fevereiro de 2015.  
 
(4) Projeto PROBRAL CAPES-DAAD sobre Direitos e Regulação na Internet, parceria 
PUCRS e HAMBURGO E DÜSSELDORF, período 2014 (aprovação em 2014 e inicio da 
execução em 2015 e conclusão início de 2017), coordenador Ingo Sarlet e professores 
Draiton Souza e Giovani Saavedra.  
 
(5) Projeto Políticas Orientadas para a Igualdade coordenado por Alexander Graser 
(atualmente catedrático em Regensburg), Financiamento da DFG (Fundação Alemã de 
Pesquisa), iniciado em 2010 e com publicação prevista para 2015-16, integrado por 



Ingo Sarlet e Carlos Molinaro da PUCRS e pesquisadores da Alemanha, Africa do Sul, 
India, Irlanda, Inglaterra, Japão,. Austrália, Nova Zelândia, entre outros.  
 
(6) Parceria com a Universidade de Regensburg, Cátedra Alexander Graser, além do 
projeto referido, intercâmbio docente e discente, com a vinda para pesquisas em nível 
de sanduíche de doutoranda de Regensburg ao Brasil (2013) e agora doutoramento 
em Regensburg com bolsa KAAD do Mestre pela PUCRS Jeferson Barbosa.  
 
(7) Prof. Dr. Draiton de Souza atua como avaliador e representante DAAD e Fundação 
Humboldt no Brasil.  
 
(9) Parceria com Universidades de Münster, Tübingen e Vechta, coordenada pelo Prof. 
Dr. Draiton de Souza, envolvendo projetos, eventos conjuntos e doutorados sanduíche 
e pós-doutorado, eventos relacionados no setor próprio.  
 
(10) Professor Paulo Caliendo em atividades de Pós-Doutorado e ministrando 
palestras junto a Universidade de Münster, além de integrar o Projeto da Rede CAPES-
DAAD na área de tributação e financiamento.  
 
(11) Professor Fábio Andrade mantém parceria com área de Direito Privado da 
Universidade de Regensburg, para efeitos de pesquisa e publicação e participação em 
eventos, como palestra realizada em 2014.  
 
(12)  Projeto Dignidade da Pessoa Humana no Século XXI (PROBRAL CAPES-DAAD) com 
publicação dos resultados prevista para 2016.  
 
ESPANHA 
 
(1) Parceria com a Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha/Espanha, convênio 
formalizado entre as IES, no Programa de Mestrado e Doutorado Derechos Humanos y 
Desarrollo da UPO, onde o Professor Doutor Carlos Alberto Molinaro atua como 
professor convidado , inclusive em atividade de orientação.  
 
(2) Convenio para dupla titulação (cotutela) com Universidade de Sevilha (Hispalense) 
em andamento, com primeira tese doutoral de dupla titulação defendida em 
dezembro de 2014, banca na PUCRS com participação de dois professores de Sevilha, 
doutorando David Almagro Castro. 
 
(3) Parceria com Universidade de Granada, Cátedra Jean Monet e Departamento de 
Direito Constitucional, resultando em eventos conjuntos, intercambio docente e 
atualmente projeto de pesquisa e dois seminários FAPERGS-CAPES (2013-15) na área 
do direito à informação com docentes das duas IES, discentes da PUCRS em missão de 
estudos em Granada, com publicação vinculada.  
 
(4) Parceria com a Universidade de Oviedo, que resultou em projeto conjunto sobre 
direitos sociais, seminários em Oviedo e na PUCRS e publicações na Espanha e no 



Brasil (2010 e 2011), participação de professor de Oviedo em Conselho Editorial da 
Revista da PUCRS, palestras e publicações na Revista da PUCRS.  
 
(5) Parceria com a Universidade de San Pablo na área da proteção de dados, 
privacidade e informação, com participação da docente Regina Ruaro como 
professora do Master na San Pablo bem como participação em projeto de pesquisa 
internacional na área da proteção de dados, com financiamento da União Europeia e 
participação de pesquisadores de diversos países (Projeto sobre Protección de Datos, 
Transparencia e Acceso à la Information) bem como o Projecto Protección de Datos, 
Transparencia, Seguridad y Mercado, coordenado por Jose Luis Pinar Manas e Stefano 
Rodotá.  
 
(6) Prof. Gilberto Stürmer realizou Investigação Pós-Doutoral na Universidade de 
Sevilla (Espanha), realizada em 2012, 2013 e concluída em 2014, com o tema “O 
moderno direito do trabalho como elemento de efetividade dos direitos humanos: a 
bilateralidade da liberdade sindical e o paralelismo entre o trabalho e a livre iniciativa 
no Brasil e na Espanha (Professor orientador: Dr. Alvaro Sanchez Bravo).  O Professor 
também atua como Professor Visitante de Direito do Trabalho (Universidade de 
Sevilla/Espanha), ministrando aulas com o catedrático de Direito do Trabalho, 
Professor Dr. Antonio Ojeda Avilés, em janeiro e fevereiro de 2014, além da 
participação em eventos e publicações.  
 
(7) Parceria com a Universidade de Burgos em termos de publicações, bancas de 
defesa de doutorado e participação em eventos com destaque para os Professores 
Gilberto Sturmer e Denise Fincato.  
 

(9) Parceria com a Universidade Complutense, atuação em seminários, palestras e 
intercâmbio, docentes Gilberto Stürmer e Denise Fincato.  
 
PORTUGAL 
 
(1) Parceria com a Universidade de Lisboa em diversos níveis, seja para doutorado 
sanduíche, pós-doutorado (Prof. Ricardo Lupion), coordenação conjunta de 
seminários, palestras (Ricardo Lupion, Elaine Macedo e Ingo Sarlet). Ingo Sarlet 
coorienta tese de doutorado em Lisboa (orientador Vasco Pereira e Silva) e coorienta 
dissertação de mestrado (Orientador Jorge Novais) e atuou como visitante em 2012. 
Professor Vasco Pereira da Silva e Prof. Fernando Araújo de Lisboa atuam como 
participantes externos na PUC, ministrando aulas e seminários.  
(2) Parceria com Coimbra para efeitos de doutorado sanduíche de discentes da 
PUCRS e participação em seminários e disciplinas como participantes externos 
(Professores João Loureiro, Jónatas Machado, Paulo Mota Pinto, entre outros)>  
 
ÁUSTRIA: 
 
Parceria com a Universidade de Salzburg, Filosofia do Direito e Direito Público, Prof. 
Dr. Stephan Kirste participando reciprocamente em seminários e intercâmbio docente 
e discente.  



 
ITÁLIA 
 
Parceria com a Universidade La Sapienza, Departamento de Direito Constitucional, 
intercâmbio docente, seminários, etc. Em 2015 e 2016 (fevereiro) foram realizados 
cursos em Roma para docentes e discentes do PPGD da PUCRS e conveniadas.  
AMÉRICA LATINA 
 
(1) Mestranda do México e participação de conhecidos professores do México 
(UNAM) em atividades diversas na PUCRS, Sérgio Ramirez (2014) e Miguel Carbonel 
(anos anteriores).  
(2) PUC-Peru (Lima) e Universidade de Talca (Chile) parceria para a criação de 
Rede Latino-Americana de Direitos Fundamentais, com jornada conjunta realizada em 
abril de 2014 na PUCRS, UNOESC e UNIBRASIL, participação de docentes e discentes 
das IES envolvidas, apresentação de trabalhos e publicação vinculada. 
(3)Criação (formal) da Rede Latino-Americana de Direitos Fundamentais em Lima, 
Peru, por ocasião de Seminário realizado em Outubro de 2015, com a co-organização 
de Ingo Sarlet (PUCRS) e participação docente e discente da PUCRS. O Professor Ingo 
Sarlet assumiu a Vice-Diretoria da Rede. 
 
EUA: 
 
Parceria na área de Processos Coletivos entre o PPGD da PUCRS (Professor José 
Tesheiner) e Prof. Antonio Gidi  para bancas conjuntas e seminários e aulas na PUCRS.  
 
 


