Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Faculdade de Direito
Programa de Pós-graduação em Direito
RIO DE JANEIRO STATE UNIVERSITY
POST GRADUATE PROGRAMME IN LAW
SELECTION PROCESS FOR INTERNATIONAL STUDENTS WITH PERMANENT
RESIDENCE ABROAD TO THE PLACES AVAILABLE IN THE POST GRADUATE
PROGRAMME IN LAW FOR THE DOCTORATE COURSE IN THE YEAR OF 2019.

1.
1.1

PREAMBLE
The Coordinator of the Post Graduate Programme in Law, in full exercise of his legal

duties, makes public the notice and establishes the rules in the selection process for the open
places for international students with permanent residence abroad in the Doctorate Course in
the Post Graduate Programme in Law, in accordance with the demands from Resolution no.
34/2013, which regulates the activities of the Post Graduate Programme in Law in the Rio
de Janeiro State University.
1.2

It is understood as a foreigner with permanent residence abroad any non-Brazilian

citizen who permanently resides abroad, or, being in Brazil, does not hold a permanent visa,
under the terms in article 4, Federal Law no. 6,815, from August 19th, 1980.

2.

ON THE RESEARCH AREAS IN THE POST GRADUATE PROGRAMME IN LAW

FROM THE RIO DE JANEIRO STATE UNIVERSITY AND NUMBER OF PLACES
2.1

The Post Graduate Programme in Law from the Rio de Janeiro State University is

divided into two major fields of study:
a) Legal Thought and Social Relations;
b) Globalization, State and Citizenship.
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2.2

The field of study in Legal Thought and Social Relations is divided into the

following research areas:
a) Urban Law;
b) Civil Law;
c) Corporation and Commercial Activities;
d) Theory and Philosophy of Law.
e) Labor Law
2.3

The field of study in Globalization, State and Citizenship is divided into the

following research areas:
a) International Law;
b) Civil Procedure;
c) Public Law;
d) Public Finances, Tax Law and Development;
e) Criminal Law.
2.4 Descriptions for the research areas can be found in Appendix 1.
2.5 There will up to 2 (two) places per field of study.

3.

ON THE REGISTRATION FOR THE SELECTION PROCESS

3.1

Documents must be submitted digitally only.

3.2

The registration for the selection process by the candidates to the Doctorate Course in

the Post Graduate Programme in Law from the Rio de Janeiro State University must take
place from November 6th to December 9th, by sending the documents to the email address
ppgd@uerj.br ad ppgduerj@gmail.com.
3.3

The necessary documents for the registration must be converted to PDF format and

attached to the email message registering for the selection process.
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3.4

The Post Graduate Programme in Law from the Rio de Janeiro State University is not

held responsible for registration requests via the internet that are not received due to
technical problems, communication failure or any other reason that may prevent the data
transfer.
3.5

Applicants must hold a diploma as a Bachelor or a Master to be able to register for

the selection process.
3.6

At the time of the registration, made exclusively in digital form (in accordance with

items 3.1 and 3.2), the applicant must submit copies of the following documents:
a) Copy of the Identity Card or Passport;
b) Copy of the Bachelor and Master Diploma in Law or a declaration from the applicant
that he or she will finish the course before the start of the Doctorate Course;
c) Curriculum Vitae of the applicant, informing of the academic and professional
activities, highlighting the publications. The Curriculum Vitae must be submitted in
either Portuguese, English or Spanish;
d) Research Project, in order to show the aptitude of the applicant in choosing a topic
and research problem that fit the field of study and research area chosen, and
proposing a theoretical-methodological approach that is adequate to the objectives.
The Research Project must be up to 15 (fifteen) pages long, in Times New Roman,
size 12, spacing 1.5, top and left margins in 3cm, bottom and right in 2cm. There
must be a title for the Project, field of study and research area, justification, problem
formulation, hypothesis (or research questions), objectives, preliminary literature
review and basic bibliography. The Research Project must be submitted in either
Portuguese, English or Spanish (in the Civil Procedure area a Research Project
in Italian will, exceptionally, be accepted).
3.7

The applicant shall be held responsible for the veracity in the information provided.
Rua São Francisco Xavier, 524, 7º andar, sala 7141, bloco F, 20550-900, Rio de Janeiro/RJ.
Telefone: (21) 2334-0557 E-mail: ppgd@uerj.br
www.ppgduerj.com

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Faculdade de Direito
Programa de Pós-graduação em Direito

4.

ON THE STAGES IN THE SELECTION PROCESS

4.1

The selection process shall occur in the following stages:

4.1.1 Research Project: the assessment of the Research Project is an eliminatory and
classificatory stage. The applicant who receives a minimum score of 7 (seven) shall pass.
The assessment will take the following aspects into consideration:
a) contextualization and relevance in the problem proposed;
b) relevance in the bibliography;
c) coherence among the elements in the Research Project;
d) content and feasibility of the research proposal presented in accordance to the
research areas in the Post Graduate Programme in Law from the Rio de Janeiro State
University;
e) adequacy of the research project to the formal criteria numbered in item 3.7 d).
4.1.2 Applicant Profile Assessment: the assessment of the academic profile of the
applicant is an eliminatory and classificatory stage. The applicant who receives a minimum
score of 7 (seven) shall pass. The following are included in this assessment:
a) Analysis of applicant's Curriculum Vitae, where scientific production, participation in
congresses and seminars, participation in research activities and tutoring in academic
work and professional experience will be analysed;
b) Interview: online or face-to-face, on a date set by the Post Graduate Programme in
Law from the Rio de Janeiro State University, where aptitude, academic interest and
availability, as well as his or her research intentions and expectations of the
Doctorate Course in Law from the Rio de Janeiro State University.

5.

ON THE FINAL CLASSIFICATION
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5.1

Each stage in the selection process will be graded, from 0 (zero) to 10 (ten), and the

final grade for each applicant will be the arithmetic mean from the grades awarded in the
assessment of the Research Project and the Applicant Profile Assessment.
5.2

The applicants who achieve a minimum of 7 (seven) in the final grade will have been

approved.
5.3

The classification of the applicants approved will be in descending order, from the

first place to the subsequent ones.
5.4

In case one approved applicant or more waives their right to participate in the

Doctorate Course, other applicants can take part, respecting the classification order.
5.5

In case there is a tie in the final classification, the tie-breaking criteria will be the

following, in order:
a) Highest grade in the Research Project;
b) Highest grade in Applicant Profile Assessment;
c) Applicant who is older.
5.6

On a date to be set by the Post Graduate Programme in Law from the Rio de Janeiro

State University, the applicants who have been summoned must come in person to the
Programme’s office to register for the Course.

5.7

The Post Graduate Programme in Law from the Rio de Janeiro State University is

not obligated to approve any applicants.

6.

ON THE SCHEDULE

6.1

The registration and approval, interviews and release of results will take place on the

following dates:
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STAGE
Registration Period

DATE
November 6th - December
9th, 2018

Release of approved registrations

December 10rd, 2018

Release of dates and time of interviews

December 12th, 2018

Release of final results of the selection

December 14th, 2018

process

Course starts in March, 2019.

6.2

The applicant must be able to attend lectures in Portuguese.

6.3

After a period of 1 (one) year, the student must submit a certificate of Proficiency in

the Portuguese language.
6.4

All the stages in the process are in the official time zone from Brazil, that is, the time

zone from Brasília.
6.5

The release of pertinent information about each stage in the selection process will be

done via publication on the Post Graduate Programme in Law from the Rio de Janeiro State
University webpage.

7.

FINAL PROVISIONS

7.1

Situations not mentioned will be decided by the Post Graduate Programme in Law

from the Rio de Janeiro State University committee.
7.2

By registering in the selection process, the applicant recognises and accepts the terms

established by this Notice and the Post Graduate Programme in Law from the Rio de Janeiro
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State University regulation.
7.3

The board will be nominated by the Post Graduate Programme in Law from the Rio

de Janeiro State University Coordinator.

Rio de Janeiro, November 4th, 2018.

Professor Gustavo S. Siqueira
Post Graduate Programme in Law from the Rio de Janeiro State University Coordinator

Rua São Francisco Xavier, 524, 7º andar, sala 7141, bloco F, 20550-900, Rio de Janeiro/RJ.
Telefone: (21) 2334-0557 E-mail: ppgd@uerj.br
www.ppgduerj.com

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Faculdade de Direito
Programa de Pós-graduação em Direito

RIO DE JANEIRO STATE UNIVERSITY
POST GRADUATE PROGRAMME IN LAW
Anexo I

Major field: Pensamento Jurídico e Relações Sociais
Field of Study: Direito da Cidade
A Linha de Pesquisa em Direito da Cidade tem por escopo o estudo integrado do fenômeno
da Cidade, a partir de matrizes multidisciplinares, forte na perspectiva do direito. A linha de
pesquisa em Direito da Cidade foi a pioneira na Pós Graduação stricto sensu da Faculdade
de Direito da UERJ, iniciada em 1991. Desde sua criação a linha de pesquisa em Direito da
Cidade buscou desenvolver uma reflexão teórica e de investigação sobre questões relativas à
configuração historicamente assimilada pelo processo de urbanização, sobretudo no Brasil, e
da necessidade de criar novos instrumentos jurídicos capazes de responder, de maneira
efetiva, aos conflitos que se originam dos problemas urbanos contemporâneos, com ênfase
no uso do solo urbano, no planejamento urbano, habitação e políticas locais, segregação e
mobilidade sócio-espacial, criminalidade, impactos econômicos dos grandes projetos
urbanos e de megaeventos culturais e esportivos, violência urbana, regularização fundiária,
acesso à justiça, conflitos socioambientais, riscos ambientais, metropolização, tributação
ambiental, gestão participativa de programas e projetos, participação social, etc., com o
objetivo de adequar os instrumentos jurídicos e políticas públicas voltadas para gestão
eficiente da cidade.
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Linha de Pesquisa: Direito Civil
A partir da nova ordem jurídica inaugurada pela Constituição Federal de 1988, em cujo eixo
central se encontra a pessoa humana, tornou-se imperiosa a releitura do Direito Civil à luz
dos princípios constitucionais. Com o objetivo de promover essa metodologia inovadora no
estudo da disciplina, a linha de pesquisa de Direito Civil (então área de concentração) do
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu foi criada em 1994 e reúne em seu corpo
permanente professores de projeção nacional e internacional, que propiciam o intercâmbio
acadêmico com as melhores instituições de ensino da Europa e dos Estados Unidos. Em
termos gerais, a grade curricular de Direito Civil se estrutura em matérias obrigatórias, com
destaque para o estudo do Direito Civil-Constitucional, e disciplinas optativas, como Direito
das Relações Patrimoniais, Direito das Relações Existenciais e Biodireito e Valores
Constitucionais. Com base em tais núcleos temáticos, a produção científica da linha se
articula em torno da funcionalização dos institutos de Direito Privado, espraiando-se pelo
cenário jurídico nacional por meio dos periódicos especializados de nível Qualis A (CAPESMEC)

Linha de pesquisa: Empresa e Atividades Econômicas
Os trabalhos e projetos nesta linha de pesquisa têm como foco a empresa em seus múltiplos
perfis (funcional, subjetivo, objetivo e institucional) e sua importância na ordem econômica
brasileira, fundada no princípio do valor social da livre iniciativa. Privilegiam-se estudos
voltados às relações no âmbito do direito da concorrência, propriedade intelectual, relações
de trabalho no âmbito da empresa e societárias. A teoria do estabelecimento empresarial,
crise da empresa, os mercados de capitais, securitário e financeiro, a influência da Economia
no Direito, os contratos empresariais, entre outros, são temas também do interesse nesta
linha de pesquisa
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Linha de pesquisa: Teoria e Filosofia do Direito
A linha de Teoria e Filosofia do Direito, vinculada à Área de Concentração em Pensamento
Jurídico e Relações Sociais, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ abrange a
produção científica e as pesquisas de docentes e discentes que, a partir de múltiplas
abordagens e eixos temáticos, converge no sentido de uma reflexão crítica do direito, que o
entende como parte do tecido social. Tal reflexão é desenvolvida por investigações, baseadas
em elaborações teóricas e análises empíricas, em perspectiva interdisciplinar com a filosofia,
a sociologia, a historiografia e a ciência política. Dessa forma, reúne estudos sobre o lugar
do direito na dinâmica dos conflitos sociais, com especial ênfase (a) na observação de sua
interação com violências, assimetrias e desigualdades materiais e simbólicas; (b) no exame
de suas conexões com as lutas populares e movimentos sociais; (c) na investigação de seu
potencial transformador e emancipatório; (d) na avaliação dos limites e possibilidades da
relação entre direito e justiça e, finalmente, (e) na busca de um marco epistemológico que
permita tal compreensão crítica do direito. Essa orientação se expressa tanto nas disciplinas
ministradas como na agenda de pesquisas dos seus professores e se reflete na formação das
alunas e alunos, bem como em suas dissertações e teses

Área de concentração: Cidadania, Estado e Globalização

Linha de pesquisa: Direito Internacional
A linha de pesquisa em Direito Internacional do Programa de Pós-graduação em Direito da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem como ponto de partida a convergência entre o
Direito Internacional Privado e o Direito Internacional Público em perspectiva humanista e
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contemporânea. A proposta estimula a transversalidade do estudo do direito com ênfase em
temas como processo internacional, arbitragem, comparativismo, direito internacional dos
investimentos, responsabilidade internacional do Estado, direito internacional do comércio,
história do direito internacional, direito da integração, filosofia do direito e direitos
humanos. Nada impede, contudo, a abordagem isolada de determinado aspecto das
disciplinas quando relevante para o desenvolvimento do direito internacional ou para o
enfrentamento de desafios que se apresentem à ordem internacional atual.

Linha de pesquisa: Direito Processual
A linha de direito processual com pesquisas com foco trabalhista, civil e penal problematiza
as múltiplas regras, interfaces e questionamentos que o processo brasileiro enfranta. As
pesquisas tentam discutir as alterações e os projetos de alterações do direito processual
brasileiro, utilizando o direito comparado como instrumento de debate e problematização.

Linha de Pesquisa: Direito Público
A linha de Direito Público dedica-se ao estudo do fenômeno da constitucionalização do
Direito em suas múltiplas perspectivas e com foco em seus diversos atores. Estuda, ainda, os
direitos fundamentais, seja em aspectos teóricos, seja em suas incidências concretas. Trata,
também, das transformações contemporâneas do Estado e da administração pública.

Linha de Pesquisa: Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento
A linha de finanças públicas, tribituação e desenvolvimento, através de uma abordagem
interdisciplinar, problematiza as múltiplas questões que envolvem o fenônomeno da
tributação, suas relações com o Estado, os processos e programas de desenvolvimento e as
finanças deste.
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Linha de Pesquisa: Direito Penal
A linha de Direito Penal se dedica ao estudo das múltiplas possibilidades de conhecimento e
aplicação da Ciência Penal, incluindo a perspectiva das inovações dogmáticas, do Direito
Penal Internacional, Criminologia, Direito Penal Econômico, Filosofia e Fenomenologia,
além da Execução Penal. O aprimoramento do estudo desses aspectos deve proporcionar
uma visão mais ampla do Direito Penal, que possa culminar numa transformação da
realidade e da sociedade.
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