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Mestrado em Direito Empresarial e
Mercado de Capitais
O programa de bolsas é um conjunto de mestrados 100% online (aulas
e dissertação) que tem como principal objetivo fornecer cursos por todo
o mundo de modo a proporcionar a todos os alunos atingirem um nível de
educação internacional.
Nós acreditamos que com muita paixão pela causa, tecnologia de ponta e
uma equipe muito focada nossa universidade pode tornar nosso portfólio
premium de cursos financeiramente acessível, para a maior parte dos
estudantes candidatos.
Nossa grande realização é ter reunido um fantástico grupo acadêmico
comprometido com a nossa causa. Pessoas que demonstram verdadeiramente seu amor pela humanidade ensinando.
Para alguns países, nós desenvolvemos um programa educacional totalmente acessível. O principal objetivo é tornar possível cursos de investimento mínimo para aquelas pessoas que fazem acontecer!
Estamos à procura de talentos. O Programa de Bolsas Atenas está
em constante busca para proporcionar ao máximo de pessoas acesso a
conhecimento de alto nível. Nós temos um time extremamente dedicado a
pesquisar diferentes tipos de mercado para criar programas inovadores e
autossustentáveis ao redor do mundo.
O Programa de Bolsas da Minha Bolsa Online é uma resposta para
com- partilhar conhecimento!
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Metodologia de Ensino e Avaliação
Durante os estudos, o aluno contará com vídeo aulas, livros digitais, biblioteca virtual, vídeo conferências ao vivo com os doutores do programa,
bem como fóruns de dúvidas e avaliação do aprendizado. Todos os eventos do curso são à distância, inclusive orientações para a construção da
dissertação e defesa do trabalho em banca.
Processo Seletivo
A seleção dos alunos é realizada seguindo critérios rigorosos de admissão, avaliados com base em análise do perfil do candidato por meio de verificação de currículo. Nosso objetivo é criar grupos com elevado potencial
de desenvolvimento e formar verdadeiros líderes do futuro.
Os candidatos às vagas de mestrado serão avaliados através da análise
do seu currículo profissional, carta de intenção (objetivos) em relação ao
mestrado e documentação.
Segue a relação de documento:
1. Diploma da graduação (frente e verso);
2. RG e CPF (frente e verso);
3. Comprovante de residência;
4. Currículo Profissional;
5. Carta de Intenção:
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A carta de Intenção consiste em uma dissertação explicativa que visa explanar os objetivos e metas que o candidato
almeja atingir uma vez que conclua o mestrado. A análise
desse documento busca entender os aspectos subjetivos
das intenções pessoais e proﬁssionais dos futuros mestres. O modelo da carta segue em anexo. O documento
pode ser digitado ou preenchido a mão, mas deverá, obrigatoriamente, conter assinatura manuscrita. O arquivo deverá ser enviado em formato .pdf.

Processo de Matrícula
Após a entrega dos documentos e a escolha da forma de pagamento,
em até 5 dias úteis, o aluno receberá, caso aprovado, o Link Web para
efetuação do pagamento.
Após o primeiro pagamento constar em nossa plataforma, e só após
esse momento, os dados login e senha para acesso serão enviados ao
aluno no prazo de até 7 dias úteis.
Esses dados irão permitir que o aluno acesse o espaço do aluno (Ambientação, Sala de aula, Fóruns e atividades). Nesse ambiente, estarão
disponíveis o contato com a secretaria e com os professores.
Na primeira vez que o aluno efetuar login na plataforma, será iniciado a
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rotina de primeiro acesso. Durante o processo o aluno deverá confirmar a
veracidade dos dados pessoais fornecidos a universidade. Se estes estivere
absolutamente corretos, e assim confirmados, será apresentado ao aluno
o contrato de prestação de serviços, contendo as informações já fornecidas. No caso da solicitação de alteração dos dados cadastrais, o sistema
pausa o processo e nossa secretaria de atendimento confirmará individualmente as modificações e liberará a continuação do “Primeiro Acesso”.
Uma vez que ciente do contrato, o aluno deverá confirmar o aceite, eletronicamente, das cláusulas do contrato. Após a confirmação, será liberado o
acesso ao curso.
Entidade de Diplomação
O diploma do mestrado é emitido pela Minha Bolsa Online University,
instala- da, nos EUA, no estado de Delaware (200 Continental Drive,
Suite 401, Newark, Delaware, 19713). A Atenas possui acreditação para
operar nos Estados Unidos da América da Claret Accreditation, Global
Academy af Finance and Management E American Academy of Project
Management.
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Reconhecimento
Cada país tem suas próprias regras quando se trata de convalidação
de diplomas, sendo de responsabilidade do estudante esta verificação
junto aos órgãos competentes.
Para o Brasil, o processo de reconhecimento de diplomas de mestrado
está explicado, integralmente, no portal Carolina Bori (http://carolinabori.mec.gov.br/). As principais normas legais que tratam do processo de
reconhecimento são:
• Resolução nº 3 do CNE de 22 de Junho de 2016; e
• Portaria Normativa no 022, MEC de 13 de dezembro de 2016.
Os diplomas de mestrado expedidos por universidades estrangeiras só
poderão ser reconhecidos por universidades (públicas ou privadas) que
possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

1. Apresentação
A Minha Bolsa Online é uma plataforma de busca de bolsas de estudos
em universidades do mundo inteiro através de um programa de
integralização de créditos educacionais que possibilita a conversão da
pós-graduação em um curso de mestrado ou doutorado internacional
através de universidades no exterior.
Dessa forma, integramos alunos e instituições de ensino do mundo inteiro
reduzindo o tempo de estudo e o valor de investimento através de bolsas
de 100%.
Com o objetivo de democratizar e facilitar o ensino no âmbito de pósgraduação "stricto sensu", a MINHA BOLSA ONLINE oferta bolsas de
100% para cursos de mestrado e doutorado internacionais, com
possibilidade de ser validado no Brasil através de procedimentos de
reconhecimento legais.
Diferenciais
O curso conta com os seguintes diferenciais:

Aprendizagem na prática
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Professores com experiência
nas áreas específicas
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a) Aprendizagem Prática – Este é o Nosso Diferencial
O aluno não precisa mais cursar um mestrado que oferece conteúdo apenas de forma passiva, que não troca conteúdo com os alunos, apenas entrega. Nosso mestrado é completamente inovador, oferecendo a possibilidade de unir os conceitos à prática de gestão durante o curso. Os alunos
têm acesso às disciplinas, com livros digitais e aulas gravadas, e usam os
conteúdos destes materiais na solução de estudos de caso.
b) Professores com experiência nas áreas específicas
A equipe acadêmica do Mestrado em Direito Empresarial e Mercado de
Capitais é composta por professores doutores com significativa produção na área e provenientes de diversas instituições de ensino, públicas e
privadas do Brasil.
c) Coordenador: Prof. Dr. Vladimir Enrique Silva Vera
Mini Currículo
Licenciatura em História e Geografia - Universidade de Santiago de Chile.
Licenciatura em Ciências Jurídicas e Sociais. Universidade de São Paulo. USP. Especialização en Direito de Empresarial. Universidade de São
Paulo. USP. Especialização em Docência Universitária. Uniceub. Pós-graduação em Direito Administrativo. Centro Universitário de Brasília. Uniceub. Pós-graduação em Finanças e Mercado de Capitais. Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais. Mestrado em Psicologia e Educação.
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Centro Universitário de Brasília. Uniceub. Doutorado em Direito. Minha
Bolsa Online. Assesor jurídico da Câmara Municipal de São Paulo. Brasil.
As- sesor jurídico da Superintendência Económica do Nordeste. São
Paulo. Brasil. Administrador Municipal da Prefeitura de Independência
(Santiago Norte), Santiago. Chile. Advogado em Santiago do Chile (área
penal, em- presarial, laboral y civil). Professor da Fundação CESPE da
Universidade de Brasília. Unb. Professor do Centro Universitário de
Brasília. (UniCeub). Coordenador do curso de MBA em Economia y
Seguros. Escola Nacional de Seguros, Brasil. (SUSEP). Coordenador
Pedagógico do Departamento de Direito. Instituto Superior de Brasília.
2.Objetivos do curso e perfil do profissional a ser formado
O Mestrado em Direito Empresarial e Mercado de Capitais é um programa acadêmico que tem como função precípua contribuir no desenvolvimento das potencialidades e capacidades profissionais de seus alunos,
através de uma formação de qualidade com uma marcada ênfase prática
e teórica no campo do Direito de empresas e mercado de capitais, sem
desconhecer a importância do direito comparado.
A realidade da empresa, suas crises e projeções no contexto econômico
global constituem aspectos relevantes do programa de Mestrado em Direito Empresarial e Mercado de Capitais. Para tanto, o programa acadêmico
se foca precipuamente em dotar os alunos de mestrado de novos conhecimentos jurídicos e econômicos, particularmente no âmbito do mercado
de capitais e avaliação de empresas, que possibilitarão, sem sombra de
duvidas, ampliar a visão do profissional dos alunos de mestrado.
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Os formandos do Mestrado em Direito Empresarial e Mercado de
Capitais deverão:

5.Matriz Curricular
Unidade Curricular Economia, Contabilidade e Finanças
Mercado de Capitais, Estrutura e funcionamento das Bolsas de Valores
Avaliação de empresas.

C.H
40
40

Teoria das Finanças

40

Unidade Curricular Regime Jurídico-Empresarial

C.H

3.Área de Concentração

Teoria Geral do Direito de Empresas
Importância e relevância jurídica das sociedades simples

40
40
40

Direito Empresarial e Mercado de Capitais.

Sociedade Limitada: Considerações gerais e fundamentos normativos
Sociedade Anônima: Aspectos históricos, importância
econômica e marco regulatório (lei 6.404/76)
Aspectos contábeis e financeiros das sociedades anônimas
Propriedade Industrial: Patentes, marcas, desenho industrial,

40
40

modelo de utilidade e competências administrativas do INPI
Crises financeiras: Lei 11.101/2005

40
40

Teoria Geral dos títulos de créditos
Processos de incorporação, cisão e transformação de
empresas: Aspectos econômicos e jurídicos
Contratos empresariais
Código de Processo Civil e seus reflexos no Direito Empresarial

40

a) Identificar problemas que afetam as organizações no que se refere
aos aspectos relacionados ao Direito Empresarial e Mercado de Capitais
e suas diversas abordagens; e
b) Realizar projetos de investigação de forma original e inovadores que
permitam o avanço do conhecimento científico.

4.Público Alvo

5.Matriz Curricular

Destina-se, principalmente, a todos aqueles profissionais que atuam na
área da advocacia empresarial, bem como economistas, administradores,
auditores, altos executivos, diretores de empresas, servidores públicos e
advogados cujo interesse seja desenvolver suas potencialidades em áreas paralelas ao Direito tais como finanças, avaliação de empresas, contabilidade empresarial e Mercado de Capitais.
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40
40
40
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Contratação administrativa
Direito da concorrência
Fiscalidade da empresa

40
40
40

Responsabilidade administrativa

40

Responsabilidade civil objetiva e subjetiva
Responsabilidade penal das pessoas jurídicas

40
40

Unidade Curricular Área de Prática Profissional

C.H

Hermenêutica jurídica. Origem histórica, técnicas de interpretação
Técnicas de elaboração de contratos empresariais

40
40

Técnicas de negociação: conciliação e mediação no NCPC e
sua aplicação no Direito empresarial
Total

40
920

Unidade Curricular 4º semestre

C.H

Seminário teórico-prático-científico
Carga Horária do Programa

100
1.020

6. Ementas das Disciplinas
O conteúdo das disciplinas segue o estado da arte da área de conhecimento, tendo como base um livro texto e demais abordagens apresentadas pelos professores, priorizando a formação do grupo e as temáticas de
investigação.
Ementário
Mercado de Capitais
Negociação de ativos financeiros, intermediários financeiros, mercados
formais, agentes econômicos e competências da CVM.
Avaliação de empresas
Procedimentos de avaliação: critério contábeis, de mercado e financeiro.
Importância e relevância econômica e financeira dos procedimentos de
avaliação de empresas.
Teoria das Finanças
Origem histórica das finanças, crises econômicas, importância das formas
de financiamento empresarial, fluxo de caixas, controles administrativos
internos, estrutura do capital, teoria dos mercados, modelos de precificação de ativos financeiros.
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Teoria geral do direito de empresas
Atividade econômica, geradora de emprego, riqueza, e integrante do sistema nacional econômico. Atividade profissional, econômica, produtiva,
planejada.
Importância e relevância jurídica da sociedade simples
Natureza jurídica, registro, requisitos, contrato social, modificação e finalidades das sociedades simples.
Sociedade Limitada: Considerações gerais e fundamentos normativos
Constituição, sociedades de capital e sociedades de pessoas, capital social, objeto, nome empresarial, transformação, fusão, cisão, das sociedades limitada, formas de extinção.
Sociedade Anônima: Aspectos históricos, importância econômica e
marco regulatório (lei 6.404/76)
Constituição, sociedade anônima fechada, sociedade anônima aberta,
capital social, denominação, valores mobiliários, administração, conselho
fiscal, conselho de administração, diretoria, assembleia geral e extraordinária, aumento e diminuição do capital social, chamada de capital, subscrição e integralização do capital social.
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Propriedade industrial: Patentes, marcas, desenho industrial, modelo
de utilidade e competências administrativas do INPI
Invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas. Patente e registro, competências do INPI, zona geográfica, livre concorrência, mecanismos de proteção, lei 9.279 de 1996.
Aspectos contábeis e financeiras das sociedades anônimas
Balanço geral, balanço patrimonial, demonstrações financeiras, de resultados, propriedade de bens imóveis, relatório gerencial de fluxo de caixa.
Crises financeiras: Lei 11.101/2005.
Recuperação judicial, falência, homologação de plano de recuperação extrajudicial, convolação, plano de recuperação judicial, assembleia de credores, comitê de credores, administrador judicial, devedor, falido, massa
falida, classificação de créditos, crimes falimentares, extinção das obrigações.
Teoria geral dos títulos de créditos
Autonomia, cartularidade, circularidade dos títulos de créditos. Títulos em
espécie: duplicata, letra de cambio, cheque, nota promissória, ativos financeiros.
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Processos de incorporação, cisão e transformação de empresas: Aspectos econômicos e jurídicos.
Efeito jurídicos e tributários, situação patrimonial das empresas transformadas, fusionadas, e incorporadas, obrigações resultantes, efeitos trabalhistas, passivo e ativo.
Contratos empresariais
Contrato de mandato mercantil, de corretagem, de compra e venda mercantil, etc. Requisitos, efeitos, formalidades, mecanismos de extinção.
Código de Processo Civil e seus reflexos no Direito Empresarial
Negócio jurídico processual, desconsideração da personalidade jurídica,
processo de dissolução parcial de sociedades, créditos empresariais, medidas de constrição judicial.
Contratação administrativa
Contratação com o poder publico, nas esferas federais, estadual e municipal. Isenções tributarias, processos de licitação, parcerias publico privadas.
Direito da concorrência
Livre concorrência, pacto de leniência, competências do Cade, medidas
administrativas, praticas monopolísticas, concentração vertical e horizontal, carteis.
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Fiscalidade da empresa
Sistema de tributação das empresas. Imposto de renda das pessoas jurídicas. Isenções tributárias.
Responsabilidade administrativa
Responsabilidade administrativa de diretores, administradores e representantes legais das sociedades empresárias.
Responsabilidade civil objetiva e subjetiva
Responsabilidade subjetiva e objetiva. Efeitos, características, natureza
jurídica, dano ambiental, externalidades negativas e positivas.
Responsabilidade penal das pessoas jurídicas
Responsabilidade penal das pessoas jurídicas e o dano ambiental.
Hermenêutica jurídica: Origem histórica, técnicas de interpretação
Técnicas de interpretação: gramatical, lógico, histórico, teleológico. Fundamentos normativos.
Técnica de elaboração de contratos empresariais
Elaboração de cláusulas contratuais no âmbito de contratos específicos
como de resseguro, retrocessão e vários outros.
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Técnicas de negociação: conciliação e mediação no NCPC e sua aplicação no Direito empresarial
Conciliação, mediação no NCPC/2015 e suas consequências no âmbito
empresarial.
Seminário teórico-prático-científico: Participação em eventos e publicação de artigo.
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