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Há um tempo encaminhamos um e-mail consultando os/as discentes

sobre as eleições para representação discente, tendo em vista que se

aproximava o fim do mandato. 

Dada a situação da pandemia do COVID, com as atividades presenciais do

PPGD ainda suspensas, pensamos que o mais adequado seria construir

conjuntamente com o corpo discente caminhos para lidar com a

impossibilidade de realização de eleições presenciais.

Recebemos quinze respostas ao nosso e-mail, com onze discentes se

manifestando pela prorrogação do mandato até a regularização da

situação. Dois defenderam a realização de eleição virtual aberta, ou seja,

não secreta. Uma resposta foi no sentido de realizar a votação por

formulário Google, que garantiria, por um lado, o sigilo do voto, mas

impossibilitaria o controle de que apenas discentes estariam votando.

Por fim, um/a aluno/a defendeu a possibilidade de eleição presencial.

Ainda que a maioria das manifestações tenha sido no sentido da

prorrogação do mandato, entendemos que onze votos não é um número

representativo da vontade do alunado. De modo que não nos sentimos no

direito de prorrogar o mandato. 

Assim, entendemos ser necessário, seguindo o disposto no artigo 17 do

Regimento da Representação Discente, convocar a comissão eleitoral,

para que esta avalie as possibilidades de andamento do processo

eleitoral.Conforme o regimento, cabe à comissão eleitoral decidir sobre o

procedimento a ser adotado, receber as inscrições das chapas, dispor

sobre as datas e formato da eleição, de maneira segura para todos. 

Conforme estabelecido, a comissão será formada por três alunas/os que

não integrem a atual gestão. Dito isso, convocamos os/as alunos/as

interessados/as em compor a comissão eleitoral para que se manifestem

no prazo de 10 (dez) dias (CONTADOS A PARTIR DO DIA 09.11.2020), a fim

de dar início ao processo eleitoral. Lembramos que as/os membras/os da

comissão não poderão compor futura chapa para concorrer a

representação discente.

Caros/as colegas,

convoação da comissão eleitoral
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Nesta semana encerramos o primeiro ciclo de cursos, fruto de uma parceria entre

a Representação Discente do PPDG UERJ (RD- 2019-2020), o Centro Acadêmico Luiz

Carpenter (CALC) e o Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito (CEPED). A

iniciativa do CALC de oferecer cursos livres ministrados por discentes do PPGD-

UERJ, foi recebida com entusiasmo por doutorandas/os e mestrandas/os e

recebemos diversas propostas de cursos das mais variadas áreas do campo

jurídico. 

O primeiro ciclo (ocorrido entre outubro e novembro) contou com os cursos

“Tópicos especiais de direito da cidade”, “Democracia: onde estamos e para
onde vamos?” e “Tendências do direito processual contemporâneo: métodos
adequados de solução de conflitos e o uso da tecnologia”. O segundo ciclo, que

se inicia esta semana, contará com os cursos “A nova morfologia do trabalho e a
tecnologia”, “Metodologia na Pesquisa Criminológica” e “Temas Atuais de
Direito Civil: Regime Jurídico Emergencial e Transitório da COVID-19 e Novas
Tecnologias”.

Com o intuito de avaliar a experiência conjuntamente com as/os colegas que

ministraram as aulas do primeiro ciclo, bem como com as/os colegas do segundo

ciclo e demais colegas intessadas/os, pedimos que nos enviem sugestões,
críticas, perguntas por e-mail (representacaodiscenteppgduerj@gmail.com) a
fim de que possamos, juntas e juntos, consolidar essa iniciativa e melhorar
essa experiência. Em breve teremos ainda um terceiro ciclo de cursos!

Prazo para envio de sugestão, críticas e perguntas: De 10/11/2020 até 10/12/2020.

avaliação do curso de extensão -  rd  -  calc -  ceped

Página 2 de 4

Gestão 2019-2020

ementário ATUALIZADO

Tendo sido o abaixo-assinado enviado no dia 05 de outubro de 2020, para

o e-mail das e dos docentes, ainda não obtivemos resposta do corpo

docente a respeito deste pleito.

http://gmail.com/


Ações Afirmativas: Da Reparação e Representatividade ao Ativismo Social;

OAB SP. Rodas de Tecnologia;

Preservar e Fortalecer a Democracia em Tempos de Pandemia; 

III ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA;

A Perícia e o Processo Penal – evento de extensão do curso de Direito;

III Seminário Interinstitucional e Internacional para a Efetivação dos Direitos

Humanos;

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL E II CONGRESSO DA REDE PAN-

AMAZÔNIA;

II SEMANA DE ALTOS ESTUDOS JURÍDICOS DO PPGD/UFBA - O DIREITO NO MUNDO PÓS-

PANDÊMICO;

Mata Atlântica em Debate: a restauração florestal como solução para o mundo

25º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental e 15º Congresso Internacional de

Direito Ambiental;

Contagem Regressiva para as eleições: Meio Ambiente na Agenda Local.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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regulamento da representação discente

https://www.sympla.com.br/acoes-afirmativas-da-reparacao-e-representatividade---ao-ativismo-social__1029127
https://www.sympla.com.br/oab-sp-rodas-de-tecnologia__909953
https://www.sympla.com.br/preservar-e-fortalecer-a-democracia-em-tempos-de-pandemia__954266
https://www.sympla.com.br/iii-encontro-internacional-sobre-os-direitos-da-pessoa-com-deficiencia__1001504
https://www.sympla.com.br/a-pericia-e-o-processo-penal---evento-de-extensao-do-curso-de-direito__987843
https://www.sympla.com.br/iii-seminario-interinstitucional-e-internacional-para-a-efetivacao-dos-direitos-humanos__1007877
https://www.sympla.com.br/vi-congresso-internacional-de-direito-ambiental-e-ii-congresso-da-rede-pan-amazonia__974583
https://www.sympla.com.br/ii-semana-de-altos-estudos-juridicos-do--ppgdufba----o-direito-no-mundo-pos--pandemico__1031978
https://www.sympla.com.br/mata-atlantica-em-debate-a-restauracao-florestal-como-solucao-para-o-mundo__1043406
https://www.sympla.com.br/25-congresso-brasileiro-de-direito-ambiental-e-15-congresso-internacional-de-direito-ambiental__968766
https://www.youtube.com/watch?v=lBBpvo9YJEM


Chamada de artigos para “Revista Direito, Estado e Sociedade – Fluxo contínuo

(Qualis A1)”;

Chamada de artigos para “Leiden Journal of International Law – fluxo contínuo

(Qualis A2; JCR 1,012) 

Chamada de artigos para “A&C – Revista de Direito Administrativo e

Constitucional – fluxo contínuo (Qualis A2);

Chamada de artigos para a Revista do CEPED - Centro de Estudos e Pesquisas

Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia;

Chamada de trabalhos para a “Revista Brasileira de Ciências Sociais" – Fluxo

contínuo (Qualis A1);

Chamada de artigos para a revista “Direitos Fundamentais & Justiça" – fluxo

contínuo (Qualis A2);

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 EDITAL DE BOLSAS CNPq brasil  e  exterior

Acesse: 

https://drive.google.com/file/d/144I5Z1XbiRUgLuVevX46HJgH11C7ruIV/view?
usp=sharing

https://uniedusul.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Chamada-de-cap%C3%Adtulos-de-livro-e-normas-para-publica%C3%A7%C3%A3o.-UNIEDUSUL-1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1mgYOOW26i9yXRDSmGQCLu0WODNTyGunh
https://uniedusul.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Chamada-de-cap%C3%Adtulos-de-livro-e-normas-para-publica%C3%A7%C3%A3o.-UNIEDUSUL-1.pdf
https://uniedusul.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Chamada-de-cap%C3%Adtulos-de-livro-e-normas-para-publica%C3%A7%C3%A3o.-UNIEDUSUL-1.pdf
https://uniedusul.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Chamada-de-cap%C3%Adtulos-de-livro-e-normas-para-publica%C3%A7%C3%A3o.-UNIEDUSUL-1.pdf
https://uniedusul.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Chamada-de-cap%C3%Adtulos-de-livro-e-normas-para-publica%C3%A7%C3%A3o.-UNIEDUSUL-1.pdf
https://uniedusul.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Chamada-de-cap%C3%Adtulos-de-livro-e-normas-para-publica%C3%A7%C3%A3o.-UNIEDUSUL-1.pdf
https://uniedusul.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Chamada-de-cap%C3%Adtulos-de-livro-e-normas-para-publica%C3%A7%C3%A3o.-UNIEDUSUL-1.pdf
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/57/227/ril_v57_n227
https://drive.google.com/file/d/144I5Z1XbiRUgLuVevX46HJgH11C7ruIV/view?usp=sharing


RO

- UERJ:

Revista de Direito da Cidade (A1);

Revista Direito e Práxis (A1);

Revista Geo UERJ (A2);

Confira outras revistas.

- Fluxo contínuo: 

Revista Brasileira de Direito (A1);

Revista Jurídica do Centro Universitário de Curitiba (A1);

Revistas de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (A1);

Revista Notas de Población (A1) [INTERNACIONAL];

Revista Doxa (A1) [INTERNACIONAL – FILOSOFIA DO DIREITO];

Revista Foro Internacional (A1) [INTERNACIONAL];

Revista Lua Nova (A1);

Brazilian Political Science Review (A2) [INTERNACIONAL];

Revista da Faculdade de Direito da UFPR (A2);

Revista da Faculdade de Direito da UFG (A2);

Revista Direitos Fundamentais e Justiça (A2);

Revista da Faculdade de Direito da UFG (A2);

Rio de janeiro, 10 de novembro de 2020.

Ana Luísa Barreto – DO PENAL | Felipe Jardim – DO CIDADE | Elisa Nacur – ME
CIDADE

REVISTAS

Página 4 de 4

Gestão 2019-2020 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/about
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/geouerj
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/geouerj
https://www.indexlaw.org/index.php/rdb
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/about/editorialPolicies#publicationFrequency
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/notas-poblacion
https://doxa.ua.es/index
https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/index
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6445&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/revistas/bpsr/pinstruc.htm
https://revistas.ufg.br/revfd/about/submissions
https://revistas.ufg.br/revfd/about/submissions
http://dfj.emnuvens.com.br/dfj/about
https://revistas.ufg.br/revfd/about/submissions

