REPRESENTAÇÃO DISCENTE - PPGD UERJ
BOLETIM 01 - OUTUBRO DE 2019
[REPRESENTAÇÃO DISCENTE - BOLETIM]
De modo a facilitar e garantir a comunicação com as/os estudantes, a Representação Discente Gestão
2019-2020 divulgará boletim por e-mail, site do PPGD-UERJ e mural do PPGD.

[REPRESENTAÇÃO DISCENTE - COLEGIADO]
Se você irá protocolar requerimento ao Colegiado para além das questões ordinárias (homologação de
estágio-docente etc.) e não vai poder participar da reunião do Colegiado em que a questão será
deliberada,

entre

em

contato

com

a

Representação

Discente

(representacaodiscenteppgduerj@gmail.com / pessoalmente) para contextualizar a demanda. Isso nos
ajuda a entender o problema e a tentar te ajudar!

[REPRESENTAÇÃO DISCENTE - DEMANDA]
Demanda 01/19 – Informação sobre a oferta das disciplinas “Filosofia e Sistemas do Pensamento
Jurídico” e "Responsabilidade Internacional do Estado e Jurisdições Internacionais" em 2020.1.
Resposta da coordenação: “Filosofia e Sistemas do Pensamento Jurídico” será ofertada em 2020, no
primeiro ou no segundo semestre, a depender da(o) docente responsável, visto que é uma disciplina
rotativa de docentes. Quanto à "Responsabilidade Internacional do Estado e Jurisdições Internacionais",
a Representação Discente se compromete em requerer na próxima reunião do Colegiado uma resposta
da(o) docente responsável pela linha.

[REPRESENTAÇÃO DISCENTE – ATUALIZAÇÃO DE E-MAILS DE DOCENTES]
Notamos que os e-mails de alguns docentes estão desatualizados no sistema do PPGD e estamos
encaminhando um requerimento à Coordenação esta semana para atualização de dados. Caso alguém
encontre alguma outra informação desatualizada, favor comunicar à Representação Discente.
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[AVISO - FILOSOFIA E SISTEMAS DO PENSAMENTO JURÍDICO 2019.1]
Discentes da supracitada disciplina ofertada pela Profa. Caroline Ferri (in memoriam) em 2019.1
receberão aprovação automática com nota máxima.

[PRAZO – DEFESA DE MESTRADO]
Todas(os) ingressantes no Mestrado em 2018 poderão defender a dissertação até o último dia útil de
abril de 2020. O depósito dos documentos de defesa e da dissertação deverá ser feito até o último dia
útil de março de 2020. Segundo o informe, no primeiro dia útil de maio, a secretaria está autorizada a
desligar automaticamente aqueles que não defenderam dentro do prazo. Não haverá prorrogações,
salvo

casos

previstos

em

lei.

Fonte:

Ata

do

Colegiado

–

Set/2019:

http://www.ppgduerj.com/docs/atasetembro2019.pdf

[NOVO PRAZO – ESTÁGIO-DOCENTE]
Segundo o Calendário Acadêmico, a inscrição para realização do estágio-docente em 2020.1 ocorrerá
até 25 de outubro de 2019. Ver formulário em: http://www.ppgduerj.com/formularios.html
OBS: Estágio em pesquisa e extensão requer aprovação pelo Colegiado de plano de trabalho, a ser
protocolado

na

Secretaria

junto

ao

formulário

supracitado.

Regulamento

em:

http://www.ppgduerj.com/docs/Portaria042015.pdf

[LEMBRETE – BOLSISTAS]
A próxima reunião de bolsistas será no dia 21 de outubro de 2019. Convidamos todas(os) discentes,
bolsistas ou não, para breve reunião de apresentação logo após o término da reunião de bolsistas
(15h30h, sala Ricardo Lobo Torres).
Já em novembro, a reunião de bolsistas ocorrerá no dia 11. Caso haja necessidade, recomenda-se o
protocolo da justificativa de falta na Secretaria assim que possível!

[ACERVO – BIBLIOTECA]
Direito Tributário, Direito Ambiental, Responsabilidade Civil... Confira as novas obras disponíveis na
Biblioteca

do

CCS

(7º

andar):

https://bibliotecaccsc.blogspot.com/p/aquisicoes-

recentes.html?fbclid=IwAR07ZICIcI_Uhs3AaH57LpZnBQhnBCedjJYiuQxcqBEPd2cseaotAly4pGA
Para saber como indicar obras, clique aqui: http://www.ppgduerj.com/biblioteca.html
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[DIA DAS/DOS PROFESSORAS/ES]
15 de outubro é dia dos professores e professoras. A Representação Discente do PPGD-UERJ presta
sua homenagem e lembra que a defesa dos docentes é indissociável da defesa da educação de
qualidade, da Universidade Pública e gratuita e de um projeto de país democrático.

"O objetivo fundamental é lutar com o povo pela recuperação da humanidade roubada" (Paulo Freire)

[DIVULGAÇÃO]
- Até 20 de outubro de 2019 - Está aberto o prazo de submissão de trabalhos para o 1º Encontro dos
Estudantes da Pós-Graduação da UERJ. Estão disponíveis 21 GTs temáticos que receberão resumos
entre 300 e 400 palavras até o dia 20 de outubro. Inscrições, edital e programação completa no link:
https://bit.ly/EncontroAPGUerj

-

Dia

26 de

outubro

de

2019 – Curso: POLÍTICA e IDEOLOGIA.

Informações em:

https://web.facebook.com/events/2414481262150058/

- Até 29 de outubro de 2019 – Chamada CNPq/Ministério da Cidadania nº30/2019 - Estudos e Pesquisa
em Avaliação de Políticas Sociais. Essa chamada visa apoiar o desenvolvimento de pesquisas e estudos
relacionados com ações, planos e programas sob responsabilidade do Ministério da Cidadania, a serem
executados por pesquisadores vinculados a Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT). Edital
em: http://resultado.cnpq.br/8060611071185596

- Até 30 de outubro de 2019 - Chamada de trabalhos para apresentação no seminário internacional em
comemoração aos 30 anos de O Direito Achado na Rua. O resumo expandido com até 3 laudas deve ser
enviado

para

o

e-mail: direitoachadonarua.trabalhos@gmail.com.

Edital

em:

https://direitoachadonarua.wordpress.com/2019/10/10/chamada-aberta-de-artigo-para-seminariode-30-anos-de-o-direito-achado-na-rua/

- Até 04 de novembro – Seleção 2019/2020 para o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito
Internacional - NEPEDI/UERJ. Edital em anexo.
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- O que você faz com o conhecimento produzido na universidade? Se você deseja aprender técnicas de
divulgação do conhecimento científico, inscreva-se no curso gratuito e à distância (30h) fornecido no
campo virtual da FIOCRUZ e impulsione para a sociedade os resultados da sua pesquisa! Disponível em:
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/divulgacao-cientifica-mooc

Em caso de sugestão, divulgação de evento/curso, dúvida, crítica, interesse em construir a
representação discente, problemas com o Programa etc., entre em contato conosco!

Atenciosamente,

Ana Luísa Barreto – DO PENAL
Wanderson Pimenta – ME TEORIA
Felipe Jardim – DO CIDADE
Elisa Nacur – ME CIDADE

representacaodiscenteppgduerj@gmail.com

VEJA ESTE BOLETIM EM PDF:
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