
Superior Tribunal de Justiça

PORTARIA ENFAM/GDG N.  5 DE  23 DE AGOSTO DE 2022.

Institui Grupo de Trabalho para 
consolidar o Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Direito e Poder 
Judiciário da Enfam, junto aos órgãos 
reguladores e avaliadores e à comunidade 
jurídica em geral, e dá outras 
providências.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, usando de suas atribuições, 

CONSIDERANDO a necessidade de se criar estratégias de consolidação e 

ampliação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito e Poder Judiciário da 

Enfam;

CONSIDERANDO o início do novo quadriênio avaliativo da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir, no âmbito da Enfam, Grupo de Trabalho voltado a consolidar o 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito e Poder Judiciário, junto aos 

órgãos reguladores e avaliadores e à comunidade jurídica em geral, formular e orientar 

estratégias para sua ampliação. 

Art. 2º Compete ao Grupo de Trabalho:

I – acompanhar as atividades de produção intelectual dos docentes e discentes, 
propondo as medidas necessárias para o adequado atendimento dos objetivos do 
Programa e para a sua consolidação junto à CAPES;

II – funcionar como observatório institucional, identificando as principais ações 
e projetos de internacionalização, ensino, pesquisa e extensão da Pós- Graduação da 
Enfam, consolidando as informações necessárias e exigidas pelos órgãos de fiscalização e 
avaliação;

III – fomentar atividades de pesquisa e extensão, orientando docentes, discentes 
e pesquisadores quanto à necessidade de registro e de observância de parâmetros 
mínimos de planejamento e execução;

IV – apoiar a Coordenação-Geral do Programa no preenchimento da plataforma 
Sucupira e na comunicação institucional com os órgãos de regulamentação e avaliação do 
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Programa;

Art. 3º O Grupo de Trabalho se reunirá a cada quatro meses para consolidar e 
avaliar as informações do observatório e orientar a produção intelectual do corpo docente 
e discente para o trimestre seguinte.

Parágrafo único. A primeira reunião de cada ano, necessariamente presencial, 
deverá ser realizada até o final do mês de fevereiro, para validação e ajuste das 
informações pertinentes à coleta e para o preenchimento da proposta do Programa junto à 
Plataforma Sucupira.

Art. 4º O Grupo de Trabalho terá a seguinte composição mínima:

I – o Secretário- Geral da Enfam;

II – um representante indicado pelo Coordenador-Geral do Programa de 
Pós-Graduação da Enfam;

III – o coordenador e o vice-coordenador acadêmicos do Programa de Mestrado; 

IV – quatro integrantes do corpo docente permanente do Programa, com 
observância de representatividade de gênero e origem institucional;

V – dois egressos do Programa, que tenham sido aprovados com louvor na 

defesa de suas dissertações, com observância de representatividade de gênero e origem 

institucional;

VI – um servidor, que funcionará como secretário do GT e será responsável pela 
consolidação das informações do observatório e preenchimento da plataforma Sucupira. 

§ 1º O mandato dos membros do Grupo de Trabalho terá duração de um biênio,

podendo ser prorrogado por igual período. 

§ 2º O Grupo de Trabalho será coordenado pelo coordenador acadêmico do
Programa de Mestrado, a quem caberá a indicação, à Coordenação-Geral do Programa de 
Pós-Graduação da Enfam, dos demais membros. 

§ 3º Consultores externos, que preencham as condições previstas pelo artigo 1º

da Portaria PPGD Enfam n. 2/2020, poderão ser convidados/contratados por até dois 

anos para reuniões e atividades do Grupo de Trabalho, conforme deliberação de seus 

membros e autorização da Coordenação-Geral do Programa de Pós-Graduação e da 

Direção-Geral da Enfam.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro OG FERNANDES

Diretor-Geral 
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