APRESENTAÇÃO
O III Simpósio Internacional de Direito: dimensões materiais e eficaciais dos direitos fundamentais consagra a vocação para a pesquisa e a internacionalização do recém-aprovado Programa de Mestrado em Direitos
Fundamentais da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc).
Na linha dos eventos anteriores, este efetivou a parceira investigativa
do Programa de Mestrado da Unoesc com importantes instituições educacionais italianas, a saber, a Università de Palermo e Sapienza Università Di Roma.
Nele, estiveram presentes dois professores pesquisadores das Universidades
citadas, respectivamente: Guido Smorto e Alessandro Sterpa. Este último
prestigia a presente publicação com o texto da sua conferência.
O III Simpósio Internacional de Direito ocorreu no dia 26 de outubro de 2012, em Chapecó, nas dependências da Unoesc. A programação
desenvolveu-se nesta ordem: manhã e tarde, apresentações de artigos; à
noite, lançamento do livro Os desafios dos direitos humanos na América
Latina e na Europa, publicação da Unoesc em parceria com universidades
brasileiras e italianas e duas conferências dos professores convidados.
Além disso, houve o anúncio formal da aprovação e do início
das atividades do Programa de Mestrado em Direitos Fundamentais da
Unoesc. Importante frisar a relevância histórica e educacional do reconhecimento pela Capes deste curso. Trata-se do primeiro Programa de
Mestrado em Direito fora da Região Litorânea e que aborda temas de
grande pertinência jurídica e social pelo viés da materialidade e eficacialidade dos direitos fundamentais.
O Evento contou, no total, entre acadêmicos, professores, pesquisadores, profissionais da área jurídica e interessados, com 750 participantes. Número expressivo que demonstra a relevância, a força e a inserção
da Unoesc como Instituição de ensino e pesquisa na Região Oeste Catarinense. Outro ponto importante a ser destacado é o de que todos os 32
artigos aqui publicados foram aprovados por professores doutores.
Para finalizar, a Comissão Organizadora entende que os objetivos científico-acadêmicos do evento foram plenamente alcançados.
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