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1. DENOMINAÇÃO 

MASTER EN FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

2. ÓRGÃO PROMOTOR 

Cátedra de Cultura Jurídica / Universidade de Girona 
 

3. PARA QUEM É O CURSO 

O curso é voltado aos professionais de direito. Portanto, juizes, promotores, 
procuradores e defensores na esfera estadual e federal, advogados e areas 
afins. 
 

4. REQUISITOS DE ADMISSÃO 

Possuir graduação em Direito 
 

5. DOCUMENTOS 

Carteira de Identidade 
Diploma 
Histórico Escolar. 
 
Como o Brasil é signatário da Convensão de Haia, estes documentos devem 
ser apresentados copias autenticadas devidamente apostiladas. 
 

6. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

Admissão por análise curricular feita por representantes da UdG. 
 

7. OBJETIVO 

Consolidar uma visão dos fundamentos da responsabilidade civil e possibilitar 
aos alunos a incorporação de novos saberes propiciando a expansão de suas 
experiências locais para o âmbito internacional, concomitante às atividades 
laborais cotidianas que desempenham. 
 

8. JUSTIFICATIVA 

O Máster em Fundamentos de La Responsabilidad Civil pretende satisfazer as 
necessidades formativas de profissionais que desempenham funções no setor 
público ou privado, capacitando-os amplamente nas tendências mais modernas 
da responsabilidade por danos, com atenção específica no direito comparado e 
seus fundamentos normativos. 
Todo nosso corpo docente é referendado pela Universidad de Girona 
(Espanha) e provêm de instituições européias e ibero-americanas. 
 

9. AVALIAÇÃO  

a. Trabalho final 

A obtenção do Máster en Fundamentos de la Responsabilidad Civil requer a 
elaboração de um trabalho de investigação, denominado Trabalho Final de 
Máster (TFM).  
Para a obtenção do título de Mestre (European Credit Transfer System) é 
necessaria a defesa da dissertação, em local a ser definido pela UdG.  



 

 

b. Carga Horária 

O curso possui uma carga horária de 1500 horas, sendo 600horas Teóricas, 
520 de Práticas e Trabalhos, 380 de Outros Estudos. Duração de três 
semestres letivos, com mais um semestre para a entrega da dissertação. 
A frequência mínima necessária é de 75% da carga horária. 
Na prorrogação será necessária nova matrícula e será cobrado 50% da 
mensalidade. 
 

10. PROFESSORES E DISCIPLINAS 

Os professores do programa são de Instituições maioritariamente Européias e 
parceiros do mundo Ibero-Americano referendados pela UdG. A Coordenação 
Acadêmica do curso será feita pelos Professores Doutores Jordi Ferrer 
Beltrán, Miquel Martín- Casals e Diego M. Papayannis. 
 
O Corpo Docente será formado pelos Professores: 
 
Miquel Martín-Casals 
Disciplina: Harmonização e tendências da responsabilidade civil no Direito 
comparado. 
https://www.udg.edu/en/directori/pagina-personal?ID=2000289 

 
Jordi Ferrer 
Disciplina: A prova na responsabilidade civil 
https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?om=PL&ID=53060 

 
Jordi Ribot i Igualada 
Disciplina: Danos no direito de familia 
https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?ID=2000709 

 
Albert Ruda Gonzlez 
Disciplina: Danos meio-ambientais 
https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?ID=2000800 

 
Diego M. Papayannis 
Disciplina: Análise económica do direito de danos 
https://www.udg.edu/es/directori/pagina-personal?ID=2002279 

 
Josep Solé 
Disciplina: Responsabilidade por produtos defeituosos e serviços sanitários 
https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?ID=2000478&language=es-ES 

 
Adrian Sgarbi 
Disciplina: Teoria geral da responsabilidade 
http://lattes.cnpq.br/5308167551642456 
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Carmen Vázquez Rojas 
Disciplina: A prova pericial 
https://www.udg.edu/es/directori/pagina-personal?om=PCG&ID=54199 

 
José Antonio Badillo Arias 
Disciplina: A responsabilidade civil e sua cobertura por seguro 
https://catedrafundacioninade.org/jose-antonio-badillo-arias 

 
Hugo Acciarri 
Disciplina: O nexo de causalidade na responsabilidade civil 
https://newmedia.ufm.edu/autor/hugo-acciarri/ 

 
Dr. Carlo Vittorio Giabardo e Marco Segatti 
Disciplina: Litígios complexos em matéria de danos 
http://catedradeculturajuridica.com/pt/933/estrutura.html#car_13 
 
  
*A partir desse semestre, nossos mestrados terão dupla titulação: da 
Universidade de Girona e da Universidad de Gênova. 
 

11. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

IDH Instituto de Direito e História Campo Grande – Brasil 
Universitat de Girona, Catalunya (Espanha) 
 

12. VAGAS 

Minimo de 30 estudantes 
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