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Apresentação

21 de abril de 2018

Prezada comunidade acadêmica do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, a newsletter do mês de abril-maio comunica duas novidades:

SEMINÁRIO DE PROJETOS

A atividade “Seminário de projetos” é uma iniciativa do PPGD cujo principal objetivo é a exposição da metodologia de
pesquisa adotada na execução das dissertações e teses dos discentes, buscando estabelecer diálogo aberto à colaboração
de discentes e docentes no desenvolvimento das pesquisas vinculadas ao Programa. O objetivo é aprimorar a metodologia
de pesquisa em Direito, desenvolvendo uma linguagem metodológica comum entre as linhas de pesquisa do PPGD. Em
outras palavras: o objetivo não é discutir o objeto principal das pesquisas, os seminários serão um espaço aberto ao estudo
e debate das possíveis técnicas metodológicas em Direito. O Seminário de projetos é uma atividade obrigatória aos
bolsistas, no entanto a participação de todos os discentes do PPGD é muito importante para a comunicação entre as
diferentes linhas de pesquisa e fortalecimento do Programa. Além da emissão do certificado de participação, a partir de
2018 a equipe organizadora promoverá publicação de artigos no formato de anais de evento. Os detalhes serão divulgados
em breve, contudo, preliminarmente, comunica-se que os participantes poderão submeter artigos sobre a metodologia de
pesquisa aplicada ao seu objeto de estudo. Os artigos serão analisados por uma comissão científica e encaminhados para
publicação no final do ano corrente. A submissão de trabalhos completos não é obrigatória, o discente poderá somente
apresentar sua pesquisa nas sessões dos seminários. Atenção: Para iniciar as atividades do ano de 2018 a equipe
organizadora do Seminário de Projetos convida todos discentes e docentes do programa para o “Seminário Inaugural:
Capacitação e Metodologia em Direito”. O evento tem por objetivo promover a capacitação em metodologia de pesquisa
jurídica e conta com a participação do coordenador do PPGD/UERJ, Prof. Dr. Gustavo Silveira Siqueira, e do docente e
pesquisador convidado, Prof. Dr. Marcos Chein Feres (UFJF). O seminário ocorrerá na quinta-feira, dia 26 de abril de 2018,
14 horas, na sala 7126 da Faculdade de Direito – UERJ. O seminário inaugural possui vagas limitadas e será exclusivo para
alunos do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, a equipe do
Seminário de Projetos convida todos os docentes e discentes a sugerirem a participação de pesquisadores de metodologia
de pesquisa que possam contribuir ao projeto e, por conseguinte, à formação acadêmica dos alunos do PPGD. Endereço de
e-mail para contato: <seminarios.ppgduerj@gmail.com>

APLICATIVO PAINEL PPGD UERJ

O Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ lançou um aplicativo para computador, disponível para download e
instalação no site ppgduerj.com, oferecendo uma série de funcionalidades para acesso imediato pelos discentes, sendo
necessária apenas a inserção do número de matrícula. O aplicativo objetiva informatizar e facilitar as solicitações
administrativas do programa, permitindo a consulta de histórico parcial, a elaboração online de requerimentos junto à
Secretaria, o acesso direto a formulários, entre outras utilidades. Para ter acesso a novidade, basta baixar diretamente o
aplicativo no site do ppgduerj.com e executá-lo em qualquer computador! A newsletter do PPGD Direito/UERJ possui

periodicidade mensal e tem como objetivo otimizar a acessibilidade das informações relacionadas as atividades internas do
Programa, organizando todo o conteúdo em um único local, tentando proporcionar uma melhor funcionalidade da
comunicação de eventos, bancas de mestrado e doutorado e demais atividades. Os interessados em divulgar eventos ou
qualquer informação relacionada ao Programa de Pós-Graduação Direito/UERJ pode nos contatar através do e-mail:
<newsletter.ppgduerj@gmail.com>

Boa leitura!

Equipe de redação Newsletter PPG-Direito/UERJ

Eventos
A VINDA DE KELSEN AO BRASIL E A RECEPÇÃO IMPURA DE SUAS IDEIAS (FGV Direito Rio)
Organização: Fundação Getúlio Vargas
Conferencistas: Gustavo Siqueira (PPGD/UERJ), Fernando Leal, Joaquim Falcão e Diego Werneck (FGV Direito Rio).
Data:09/04/2018
Horário: 09 horas e 20 minutos.
Local: Praia de Botafogo, 190, 8º andar.
Tema: Recepção do pensamento de Hans Kelsen no Brasil e na sua vinda à Fundação Getúlio Vargas no ano de 1949.

SEMINÁRIO JUSTIÇA RESTAURATIVA E CRIMINOLOGIA CRÍTICA
Organização: Vera Malaguti Batista
Conferencistas: Nilo Batista, Vera Regina Pereira de Andrade, Marília Montenegro P. de Mello, Fernanda Cruz da F. Rosenblatt, Ellen
Cristina Carmo Rodrigues, Maria Gabriela Viana Peixoto, Thiago Fabres de Carvalho, Vera Malaguti Batista
Moderadoras: Helena Zani Morgado e Renata Saggioro Davis
Data: 25 de abril de 2018
Horário: 14 horas
Local: Salão Nobre da Faculdade de Direito

SEMINÁRIO INAUGURAL: CAPACITAÇÃO E METODOLOGIA EM DIREITO
Data:26 de abril de 2018
Horário: 14 horas
Inscrições: somente para alunos do PPGD-UERJ através do email: seminarios.ppgduerj@gmail.com

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS – REVISTA NOVUM JUS DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE COLOMBIA
A revista acadêmica de Sociologia Política e Direito, Novum Jus, publicada bianualmente pela Faculdade de Direito da Universidade
Católica da Colômbia, convida os discentes do PPGD/UERJ para a submissão de artigos inéditos para a edição de 2019 do periódico. A
revista é de Acesso Aberto (Open Journal Systems) e possui ampla rede de distribuição, tanto em âmbito doméstico como internacional. Os
trabalhos devem ser apresentados em inglês ou espanhol entre os dias 1º de abril e 15 de maio de 2018.
Para mais informações e consulta às diretrizes de publicação, acessem o portal eletrônico do periódico, disponível no link:
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/about/submissions#onlineSubmissions

EDITAIS DE FOMENTO A PESQUISA ABERTOS:
1. FAPERJ (Bolsa de IC)
Prazo: até dia 17 de maio (cf calendário geral no link http://www.faperj.br/?id=45.4.5)

Como proceder ao pedido de bolsa: cf manual do pesquisador, no
link http://www.faperj.br/downloads/formularios/Instrucoes_para_Concessao_e_Execucao_de_Auxilios_e_Bolsas.pdf
2. ARC do CNPq - Auxílio de Eventos no País
Prazo: 04 de maio
Link: http://cnpq.br/chamadas-publicas
3. PAEP da CAPES - Auxílio de Eventos no País
Prazo: 11 de maio
Link: http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8813-capes-divulga-chamada-do-programa-de-apoio-a-eventos-no-pais

AGENDA SEMINÁRIO DE PROJETOS

14 de maio
11 de junho
11 de junho
[English version]

Dear academic community colleagues of the Postgraduate Law Program of the StateUniversity of Rio de Janeiro, the April newsletter contain
two news:
Research projects’ seminar

The activity “Research projects’ seminar” is a PPGD’s enterprise - whose main goal is the exposition of the metodologies applied by the
students in their Theses and Dissertations - whereby it will be established a dialog open to the critics and colaboration of the professors and
students of the Program. The goal is to improve the method of research in law, bilding a common metodological language between the
PPGD’s research lines. In other words, the aim is not to the discuss the main object of the researchs, instead it is about promoting a space
to debate and study the possible method technics of research in law. The “Research projects’ seminar” is an obligatory activity only to the
ones, who were granted with a student’s scholarship. However the participation of all the PPGD’s students is very important to the
comunication between the differents research lines and to grow the Program. The organizing team will arrange the emission of certificates
to the participants. Besides that the same team will publish the participant’s articles in the format of event’s achives.
Soon it will be divulgated more informations, though, firstly, we comunicate that the participants can submit articles about the method of
research applied in their works. The articles will be annalized by a cientific comission and later they will be sent to being published at the
end of this year. The submission of the complete works is not obligatiry, so It’s allowed to the student to only to present their projects in the
meetings of the seminar, whose dates will be opportunely publicized.To start the activities of the year of 2018 the organizing team of the
“Research projects’ seminar” invites all the students and professors to the “Seminário Inaugural: Capacitação e Metodologia em Direito”.
This event wants to foment the training in law research and It counts with the participation of the PPGD/UERJ’s coordenator Professor Dr.
Gustavo Silveira Siqueira, and the other invited researchers professors, Prof. Dr. Marcos Chein Feres (UFJF).

The seminar will take place

on April 26 2018, at 2:00 p.m. in room 7126 of the Law School – UERJ. The inaugural seminar has limited number of places and will only
admit students of the Postgraduate Law Program of the State University of Rio de Janeiro.Lastly, the team of the “Research projects’
seminar” invites all the academic comunity to indicate scholars, who could help with the “Research projects’ seminar” and therefore
colaborate with the academic development of the PPGD’s students. Email address to contact us: <seminários.ppgduerj@gmail.com>.

PAINEL PPGD UERJ APP

The UERJ's graduate program released a computer app on the ppgduerj.com website to download and to install, which offers a series of

functionalities

for

immediate

access

by

the

students

through

the

inseption

of

their

registration

number.

The app aim to computerize and facilitate the administrative requests of the program since It allows the students to check their partial school
history, to elaborate online requests towards the university’s secretary, to
To

get

access

to

this

app,

just

download

it

on

the

access

ppgduerj.com

directly the formulars, and other functions.

website

and

run

it

on

any

computer!

This monthly newsletter targets to provide access to information about internal academic activities. All content will be condensed and
organized in a single message, in order to facilitate communication about events, masters and doctorate boards and other activities.
Those interested in announcing events or any information related to the post-graduation program in law can contact us by
email: newsletter.ppgduerj@gmail.com.

Enjoy your reading!
PPGD/UERJ Editorial Staff

Events

INVITATION TO THE EVENT
KELSEN’S VISIT TO BRAZIL AND THE IMPURE RECEPTION OF HIS IDEAS (FGV Law School)
Organization: Getúlio Vargas Foundation
Speakers: Gustavo Siqueira (PPGD/UERJ), Fernando Leal, Joaquim Falcão e Diego Werneck (FGV Direito Rio)
Time and Place: 04/09/2018 9:20 a.m. at the Getúlio Vargas Foundation (FGV), located at Praia de Botafogo, 190, 8th floor
Theme: The reception of Hans Kelsen’s legal thought in Brazil and his visit to the Getúlio Vargas Foundation in 1949.

RESTORATIVE JUSTICE AND CRITICAL CRIMINOLOGY SEMINAR
Organization: Vera Malaguti Batista
Speakers: Nilo Batista, Vera Regina Pereira de Andrade, Marília Montenegro P. de Mello, Fernanda Cruz da F. Rosenblatt, Ellen Cristina
Carmo Rodrigues, Maria Gabriela Viana Peixoto, Thiago Fabres de Carvalho, Vera Malaguti Batista
Chair: Helena Zani Morgado and Renata Saggioro Davis
Time and Place: 04/25/2018 2 p.m. at the Law School Main Hall

INAUGURAL SEMINAR: METHODOLOGY AND RESEARCH QUALIFICATION IN LAW
Date and Time: 04/26/2018 2 p.m.
Registrations should be done only for students of the PPGD-UERJ via email: seminarios.ppgduerj@gmail.com

SCHEDULE FOR THE RESEARCH PROJECTS SEMINAR:
May 14th
June 11th
June 11th

CALL FOR PAPERS – NOVUM JUS LAW JOURNAL BY CATHOLIC UNIVERSITY OF COLOMBIA
The academic journal of Political Sociology and Law, Novum Jus, biannually published by Catholic University of Colombia, invites the
students of the PPGD/UERJ to submit original articles for the 2019 edition of the journal. The Novum Jus Law Journal is Open Access (Open
Journal Systems) and it has a wide range of distribution, both domestically and internationally. Papers must be submitted in English or
Spanish, between April 1st and May 15th, 2018.
For more information and access to the publication guidelines, visit the journal’s website at the following link:
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/about/submissions#onlineSubmissions

PUBLIC NOTICES FOR THE PROMOTION OF SCIENTIFIC RESEARCH:

1. FAPERJ (IC's scholarship)
Deadline: till may 17 (according to the current calendar in the link http://www.faperj.br/?id=45.4.5)
check How to apply for the scholarship according to the researcher's manual in the link:
http://www.faperj.br/downloads/formularios/Instrucoes_para_Concessao_e_Execucao_de_Auxilios_e_Bolsas.pdf
2. Financial assistance for national events
Arc of CNPQ
Deadline: till may 4
Link: http://cnpq.br/chamadas-publicas
3. PAEP of CAPES -Financial assistance for national events
Deadline:till may 11
Link: http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8813-capes-divulga-chamada-do-programa-de-apoio-a-eventos-no-pais

ENDEREÇO:
Rua São Francisco Xavier, 524 - 7º andar - Maracanã - CEP.: 20550-900 - Rio de Janeiro - RJ
CONTATO
E-mail: mestradoedoutorado.direitouerj@gmail.com
Telefone: (21) 2334-0557

Fax: (21) 2334-0191

