Universidade de Brasília
Faculdade de Direito
MEMORANDUM DE REFERENCIA ACADÉMICA CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA

Titular: Prof. António Teixeira
Referência: perfil profissiográfico académico científico e pedagógico
O Professor António Teixeira, Licenciado em Ciências Jurídicas e Políticas pela Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra (Portugal), Mestre em Direito e Estado pela Faculdade Direito da Universidade de
Brasília (Brasil) e Doutorando em Direito Económico na Universidade Gama Filho (Rio de Janeiro) ingressou nesta
Instituição no ano de 1991 após ter sido aprovado em 2° lugar na prova de seleção do curso de Mestrado.
No decurso do seu mestrado, exerceu com brilhantismo e proficiência a regência das seguintes
disciplina, nos anos letivos de 1992 e 1993:Titular Prof António Teixeira UnB
•

Direito Comercial I

•

Direito Comercial II

•

Jurisprudência do Direito Comercial

•

Sistemas Jurídicos Contemporâneos

• Instituições do Direito Público e Privado
Cursou com média ótima todos os créditos necessários para a dissertação do Mestrado e cumpriu com
dedicação e capacidade científica todas as exigências regulamentares do programa do Mestrado, tendo sido
lançado em seu curriculum académico esses créditos. Participou também de todas as atividades relativas ao
Seminário Permanente de Implantação de Linhas de Pesquisa do Curso de Mestrado desta Faculdade.
Apresentou e defendeu sua Dissertação de Mestrado em sessão pública, nesta Faculdade, em 20 de
Outubro de 1996, sob o título: BLOCOS ECONÓMICOS, NOVAS SOBERANIAS; O PROBLEMA METODOLÓGICO DA
SUA JURIDICIDADE, tendo sido aprovado por, unanimidade, pela banca examinadora.
Mereceu ofício de credenciamento do Coordenador do Curso de Pós-Graduação desta Faculdade para
prosseguir seus estudos a nível de Doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas
Gerais em 1996. Está inscrito no Doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade Gama Filho onde foi
aprovado o seu projeto de tese sob o título: O PODER NORMATIVO DOS BLOCOS ECONÓMICOS E AS
CONSTITUIÇÕES NACIONAIS DOS PAÍSES MEMBROS; A PROBLEMÁTICA DA PARAMETRICIDADE APLICATIVA.
Foi selecionado para fazer parte de Comissões de Especialistas ad hoc, do Ministério de Educação na área
de Ensino do Direito, havendo participado, com sucesso, de várias comissões de avaliação das condições de
ensino e de projetos pedagógicos, da Secretaria do Ensino Superior do Ministério de Educação (SESU).
Foi contratado para o cargo de Professor Substituto desta Faculdade (Lei número 8.745/93) em 1995, 1996 e
2001/2002, tendo lecionado com zelo, brilhantismo, proficiência e dedicação as seguintes disciplinas:
• Instituições de Direito Público e Privado
• Direito Comercial I
• Introdução ao Estudo do Direito II
• Direito Romano
• Teoria Geral do Direito Público
• Direito das Obrigações
• Direito das Sucessões
• Legislação Tributária
Estas qualidades académicas e profissionais, fazem do Prof. António Teixeira, merecedor deste
memorandum de referência profissiográfica com o nível científico de excelente qualificação, nada havendo que
desabone a sua conduta moral ética e profissional, tudo o que, aqui, se declara.

