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Newsletter do Programa de Pós-Graduação Direito UERJ - Ano I, nº 8 setembro/outubro 2018

À comunidade acadêmica do Programa de Pós-graduação em Direito da Faculdade de
Direito da UERJ,
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2018.
Quem esteve no PPGD nos últimos dias pôde observar uma variedade de obras que
estão em curso na infraestrutura do Programa. Mesmo em tempos de crise, a
Coordenação do Programa, em parceria com a CAPES, com a FAPERJ, com a Direção
da Faculdade, com as Sub-reitorias da UERJ e com o CEPED, conseguiu implantar
melhorias para um convívio mais agradável nos corredores do PPGD.
Com edital vencido pelo PPGD junto à FAPERJ, foi possível modernizar o site do
Programa, instalar ferramentas de recebimento de notas e trabalhos, comprar um novo
modem para a Sala Ricardo Lyra, um data show moderno e pintar salas e corredores do
PPGD.
A pintura dos corredores está incluída em um programa da UERJ de combate ao
suicídio. As cores foram pesquisadas e escolhidas pelos Departamento de Arquitetura e
Engenharia da UERJ e deram um novo visual ao nosso corredor. Da mesma forma, um
novo sistema de iluminação foi instalado, o que só foi possível com os recursos que o
PPGD ganhou na CAPES com apoio com a SR2.
Até o final de 2018 outras melhorias em infraestrutura devem ser realizadas no corredor
do PPGD. As pinturas receberão um reforço e tentaremos pintar todas as salas, além de
incluir proteções de madeira – como já foi feito na Sala do Colegiado e na Sala Ricardo
Lyra.
A inauguração da Sala Ricardo Lobo Torres deve acontecer entre os meses de outubro
e novembro, e outras instalações devem ser feitas, assim como homenagens à história e
às pessoas que contribuíram para a história do PPGD.
Nenhuma destas alterações seria possível sem a dedicação de docentes, discentes e,
em especial, do esforço magistral e elegante da Secretaria do PPGD.

Que o ano de 2018 ainda traga boas surpresas para todos e todas.
Saudações Acadêmicas,
Gustavo S. Siqueira
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Direito
Faculdade de Direito
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

EVENTOS

CONVITE PARA A XIV JORNADA NACIONAL DE HISTÓRIA DAS MULHERES E PARA O IX CONGRESSO
IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DE GÊNERO

O CONICET/Universidad Nacional de La Plata convida os docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação
em Direito da UERJ para participar da XIV JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA DE LAS MUJERES e do
IX CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DE GENÊRO, que serão realizados entre os dias 29 de
julho a 01 de agosto de 2019, na cidade de Mar del Plata/Argentina. As professoras Sol Calandría
(CONICET/UNLP), Sabrina Calandrón (CONICET/UNLP) e Natalia Ojeda (CONICET/CUSAM) coordenarão a
Mesa de Debates 29 com o tema “Mulheres, gênero e sexualidades na Administração e Justiça e forças de
segurança”. Os trabalhos para apresentação devem ser enviados até o dia 22 de outubro de 2018. Para maiores
informações

acerca

do

evento

e

das

das

normas

de

submissão

de

artigos,

acesse

o

site:

https://fh.mdp.edu.ar/encuentros/index.php/historiadelasmujeres/jnhm2019/announcement/view/40.

II ENCONTRO NACIONAL DE JUÍZES E JUÍZAS NEGROS

A Juíza Federal Adriana Cruz, representante da Comissão Organizadora do Rio de Janeiro do II Encontro
Nacional de Juízes e Juízas Negros convida a todos a participarem do evento, a realizar-se entre os dias 8 e 10
de novembro de 2018 em Brasília. O eixo programático do II Encontro abordará o racismo estrutural, seu
significado, sua presença na formação da sociedade brasileira, e como ele se manifesta nas diversas
instituições e no plano individual. As informações concernentes ao procedimento de inscrição estarão
disponíveis em breve.

IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM PRISÃO

A Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação (ANDHEP) informa que estão abertas
as inscrições para o envio de propostas de trabalho para compor os 24 Grupos de Trabalho programados para o
IV Seminário Internacional de Pesquisa em Prisões, que acontecerá de 7 a 9 de novembro de 2018. O envio das
propostas de trabalho, bem como a consulta aos critérios de submissão, serão efetuadas exclusivamente pelo

site

https://prisoes2018.sinteseeventos.com.br/site/capa?utm_source=emailcam

paign417&amp;utm_medium=phpList&amp;utm_content=HTMLemail&amp;utm_campa
ign=Chamadas+de+Trabalhos+IV+Semin%C3%A1rio+Pris%C3%B5es+e
+XX+REDOR+-+Prazos+at%C3%A9+10%2F09%2F2018..

IX CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM SOCIOLOGIA DO DIREITO
A Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito (ABraSD) convida para o IX Congresso –
Sociedades Pós-Constitucionais: a Sociologia do Direito após 30 Anos da Constituição Cidadã, no qual será
homenageado o Professor José Eduardo de Faria. O evento será realizado nos dias 26, 27 e 28 de setembro de
2018, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP) – Largo São Francisco. As inscrições
para o evento e para os minicursos previstos na programação devem ser efetuadas até o dia 19 de setembro de
2018

no

site

https://www.doity.com.br/ix-congresso-internacional-da-abrasd--associacao-brasileira-de-

pesquisadores-em-sociologia-do-direit/.
XX ENCONTRO NACIONAL DA REDE FEMINISTA NORTE E NORDESTE DDE ESTUDOS E PESQUISA
SOBRE MULHER E RELAÇÕES DE GÊNERO (REDOR)

A Comissão Organizadora do XX Encontro Internacional da Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos e
Pesquisa sobre Mulher e Relações de Gênero (REDOR), sob o tema geral Feminismos, produção de
conhecimento

e
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a programação dos GTs (Grupos de Trabalho) do evento. O XX Encontro da REDOR será realizado de 4 a
7/12/2018, na UFBA, Salvador, BA, Brasil.

Os proponentes deverão observar o cronograma que rege a Chamada Pública, disponível para consulta no
endereço eletrônico www.redor2018.sinteseeventos.com.br.

IX
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NACIONAL
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ESTUDOS

DO

CONSUMO

(IX

ENEC)

A Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro (ESPM/RJ) informa que já está disponível para
consulta a relação de trabalhos acolhidos para compor a programação oficial do IX ENEC, que acontecerá entre
os dias 21 e 23 de novembro, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, Centro, Rio de Janeiro, RJ, sob a
temática &quot;Consumo
diferença&quot;.
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acesse: http://enec2018.sinteseeventos.com.br.
VI ENCONTRO ESTADUAL DE ENSINO DE SOCIOLOGIA (ENSOC)

Estão abertas as inscrições para o VI Encontro Estadual de Ensino de Sociologia que acontecerá entre os dias
20 e 22 de setembro no Campus Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A
programação completa das oficinas e dos trabalhos programados para apresentação no encontro estão
disponíveis em https://ensoc2018.sinteseeventos.com.br.

VI ENCONTRO ESTADUAL DE ENSINO DE SOCIOLOGIA (ENSOC)

Estão abertas as inscrições para o VI Encontro Estadual de Ensino de Sociologia que acontecerá entre os dias
20 e 22 de setembro no Campus Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A
programação completa das oficinas e dos trabalhos programados para apresentação no encontro estão
disponíveis em https://ensoc2018.sinteseeventos.com.br.

19º CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA

A Sociedade Brasileira de Sociologia (SBC) convida a todos para o seu 19º Congresso (Em que sociedades
vivemos? A sociologia brasileira diante de novos desafios nacionais e globais contemporâneos), a ser realizado
entre os dias 9 e 12 de julho de 2019, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na cidade de
Florianópolis/SC.
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https://www.sbs2019.sbsociologia.com.br.

EDITAIS DE FOMENTO A PESQUISA ABERTOS

CHAMADA PARA O PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS NO PAÍS (PAEP/CAPES)

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) abre chamada para recebimento de
propostas a serem apoiadas pelo Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP), nos termos do Edital n.
29/2018, disponível para consulta no endereço eletrônico fornecido abaixo. Os projetos deverão ser inscritos até
18 de setembro de 2018, sendo que os investimentos objetivam fomentar eventos de abrangência nacional e
internacional de relevância para o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG).
Para maiores informações, acesse o site: https://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/paep.

To the academic community,

September 12, 2018

Who was present at PPGD in the last days could notice a variety of infrastructure works
in progress. Despite the impact of the economic crisis, the Program Coordination - in
partnership with the CAPES, the FAPERJ, the Direction of the law school, the subrectories of UERJ and the CEPED - was able to promote improvements for a more
pleasant "live together" in the corridors of the PPGD. PPDG won a release of the
FAPERJ, so It was possible to modernize the Program's Website, install tools on it to

receive notes and workjobs, buy a new modem for the Ricardo Lyra Room, a modern
data show and paint rooms and corridors of the PPGD.
The painting of the corridors is included in a UERJ program to combat suicide. The colors
were researched and chosen by the Department of Architecture and Engineering of
UERJ and gave a new look to our corridor.In the same way, a new lighting system was
installed, which was only possible with the resources that PPGD won in CAPES with
support of the SR2.
By the end of 2018, other infrastructure improvements must be made in the PPGD
corridor. The paintings will receive a reinforcement and we will try to paint all the rooms,
besides including protections of wood - as already was done in the Sala do Colegiado
and the Room Ricardo Lyra.
The inauguration of the Ricardo Lobo Torres Room should take place between October
and November, and other facilities should be made, as well as tributes to the history and
people who contributed to the history of PPGD.
None of these changes would be possible without the dedication of teachers, students
and, in particular, the enormous effort of the PPGD Secretariat.
We hope that the year 2018 will still bring good surprises for everyone.

Academical Greetings from

Gustavo S. Siqueira
Coordinator of the Programa de Pós-graduação em Direito
Faculdade de Direito
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

EVENTS

INVITATION TO THE XIV JORNADA NACIONAL DE HISTÓRIA DAS MULHERES AND TO THE IX
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DE GÊNERO

The CONICET/Universidad Nacional de La Plata invites the professors and students of the UERJ’s Graduate

Program in Law to enjoy the XIV JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA DE LAS MUJERES and the IX
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DE GENÊRO, which will be held between July 29 and
August 1, 2019, in the city of Mar del Plata/Argentina. The professors Sol Calandría (CONICET/UNLP), Sabrina
Calandrón (CONICET/UNLP) and Natalia Ojeda (CONICET/CUSAM) will coordinate the Debate board 29 with
the theme “Mulheres, gênero e sexualidades na Administração e Justiça e forças de segurança”. The works for
presentation must be sent till October, 22th, 2018. For more information about the event and the rules of article
submission,

go

to:

https://fh.mdp.edu.ar/encuentros/index.php/historiadelasmujeres/jnhm2019/announcement/view/40.

II ENCONTRO NACIONAL DE JUÍZES E JUÍZAS NEGROS

The federal judge Adriana Cruz, representative of the Comissão Organizadora do Rio de Janeiro from the II
Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros invites all to enjoy the event, which will happen between 8 and 10
of november, 2018, in Brasília. The programmatic axis of the "II Encontro" will address the theme of structural
racism, its meaning, its presence in the formation of Brazilian society, and how it manifests itself in the various
institutions and at the individual level. Information regarding the registration procedure will be available soon.

XVIII ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM
PLANEJAMENTO URBANO (ENANPUR)

The Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano (ANPUR) invites all to the
XVIII Encontro Nacional promoted by the society, which will be realized between 27 and 31 of may, in 2019, in
the city of Natal, Rio Grande do Norte. The event aims to bring together professors, researchers, professionals,
postgraduate students, undergraduate students and representatives of social movements in an important
academic and scientific debate. The deadline for applications and submitting papers at the Thematic Sessions
ends on October 14, 2018.

For

more

information

about

the

event,

visit

http://enanpur.com.br

or

the

app

available

at

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufrn.imd.enanpur

IX CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM SOCIOLOGIA DO DIREITO
The Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito (ABraSD) invites to the IX Congresso –
Sociedades Pós-Constitucionais: a Sociologia do Direito após 30 Anos da Constituição Cidadã, in which
Professor

José

Eduardo

de

Faria

will

be

honored.

The event will be held on September 26, 27 and 28, 2018, in the Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo (FD-USP) – Largo São Francisco. The applications for the event and for the mini-courses provided for in
the program must be made until September 19, 2018 on the website https://www.doity.com.br/ix-congressointernacional-da-abrasd--associacao-brasileira-de-pesquisadores-em-sociologia-do-direit/.

IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM PRISÃO

The Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação (ANDHEP) informs that the
applications for the submission of work proposals are being made to compose the 24 Working Groups scheduled

for the IV Seminário Internacional de Pesquisa em Prisões, which will happen between 7 and 9 of november,
2018. The submission of the proposals of work, as well as the consultation to the criteria of submission, will be
carried out exclusively by the site
https://prisoes2018.sinteseeventos.com.br/site/capa?utm_source=emailcampaign417&utm_medium=phpList&ut
m_content=HTMLemail&utm_campaign=Chamadas+de+Trabalhos+IV+Semin%C3%A1rio+Pris%C3%B5es+e+
XX+REDOR+-+Prazos+at%C3%A9+10%2F09%2F2018.

XX ENCONTRO NACIONAL DA REDE FEMINISTA NORTE E NORDESTE DDE ESTUDOS E PESQUISA
SOBRE MULHER E RELAÇÕES DE GÊNERO (REDOR)

The Organizing Committee of the XX Encontro Internacional da Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos e
Pesquisa sobre Mulher e Relações de Gênero (REDOR), under the general theme "Feminisms, knowledge
production and activism", makes public Call for Papers and invites researchers and activists who develop studies
or activities on women and gender relations to submit proposals for work to compose the GT’s (Working Groups)
of the event. The "XX Meeting of REDOR" will be held from 4 to 7/12/2018, at "UFBA", "Salvador", "BA", Brazil.

Proposers should follow the schedule that governs the Public Call, available for consultation at the electronic
address www.redor2018.sinteseeventos.com.br.

IX ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS DO CONSUMO (IX ENEC)
The Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro (ESPM/RJ) informs that It’s already available
for consultation the list of works selected to compose the official Schedule of the IX ENEC, which will happen
between 21 and 23 of November, in the Escola Superior de Propaganda e Marketing, Centro, Rio de Janeiro, RJ,
in the theme "Consumo e Gênero: Repensando o consumo a partir da produção da diferença". To see the full
schedule of workgroups, go to: http://enec2018.sinteseeventos.com.br.

VI ENCONTRO ESTADUAL DE ENSINO DE SOCIOLOGIA (ENSOC)

Applications are open for the VI Encontro Estadual de Ensino de Sociologia, which will happen between 20
and 22 of september in the Campus Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
The complete schedule of the workshops and the work scheduled for presentation at the meeting are available at
https://ensoc2018.sinteseeventos.com.br.

19º CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA

The Sociedade Brasileira de Sociologia (SBC) invites all to Its 19º Congresso (Em que sociedades vivemos? A
sociologia brasileira diante de novos desafios nacionais e globais contemporâneos), which will be held between
the days 9 and 12 of july of 2019, in the Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), i n the city of
Florianópolis/SC. The schedule for the registration of the activities of the event can be found at
https://www.sbs2019.sbsociologia.com.br.

SCHOLARSHIPS

CALL TO THE PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS NO PAÍS (PAEP/CAPES)

The Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) open call for proposals to be
supported by the Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP), in accordance with the notice number 29/2018,
available at the website provided below. The projects must be registered until September 18, 2018, and the
investments are intended to promote national and international events of relevance to the National Graduate
System (SNPG).
For more information, visit: https://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/paep.

