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REPRESENTAÇÃO DISCENTE - PPGD UERJ 

BOLETIM #12 –AGOSTO DE 2020 

 

 
 

ESTÁGIO DOCENTE 

- Por demanda da Representação Discente, o prazo de inscrições foi prorrogado até 11 de agosto de 

2020; 

- Considerando o retorno das aulas na graduação, a modalidade de ensino só vai ser possível como 

discente auxiliar de disciplina, não como titular; 

- Discentes que já se inscreveram na modalidade de auxiliar de ensino no início do ano não precisam 

refazer a inscrição, salvo se quiserem mudar de modalidade (pesquisa/extensão); 

- Seja antiga ou nova inscrição, é fundamental que o discente verifique com o(a) orientador(a) do estágio 

(não necessariamente orientador(a) da dissertação/tese) a existência da disciplina e a possibilidade de 

se inscrever/manter a inscrição de auxiliar de disciplina; 

-  A carga horária para estágio e outras questões estão reguladas na Portaria 04/2015. 

 

ALTERAÇÃO DE GRADE 

13 e 14 de agosto, via e-mail. Ver lista de novas disciplinas no site do PPGD. 

 

NOVO E-MAIL DA SECRETARIA 

O e-mail da secretaria mudou para secretariappgduerj@gmail.com  

O e-mail secretaria@ppgduerj.com deixará de ser usado. 

 

COMUNICAÇÃO OFICIAL 

Link para grupo de whatsapp, novo meio para RECEBIMENTO de comunicação oficial do PPGD por 

parte da Secretaria. Informes e solicitações continuam por e-mail. 
https://chat.whatsapp.com/Gl7rrvPLH9R0F5lGFrbWoq 

 

ESTATUTO DA REPRESENTAÇÃO DISCENTE 

A assembleia virtual para debate e votação está marcada para dia 17 de agosto, às 19h. Contribuições 

sobre a minuta poderão ser enviadas até 14 de agosto para nosso e-mail.  

 

REAJUSTE ANUAL DE BOLSAS 

PROJETO DE LEI nº 3612 de 2019: Dispõe sobre a periodicidade anual do reajuste nos valores de bolsas 

concedidas, em nível de pós-graduação, pelas instituições federais de apoio e fomento à pesquisa 

científica e tecnológica. Leia o manifesto da ANPG pelo reajuste das bolsas (congeladas desde 2013) e 

vote no site do Senado Federal. 

 

EVENTOS E CURSOS 

- Cursos diversos, online, gratuitos, com certificado. Inclui cursos sobre formação em docência, EaD 

etc.  UFRB. 

https://www2.ufrb.edu.br/ead/cursos-ofertados/educacao-continuada 
 

http://www.ppgduerj.com/docs/portaria042015.pdf
https://chat.whatsapp.com/Gl7rrvPLH9R0F5lGFrbWoq
http://www.anpg.org.br/04/02/2019/o-reajuste-das-bolsas-de-pos-graduacao-e-urgente-e-necessario/
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=137355&fbclid=IwAR2t0Ku60u1nHTIibMjYU3kRjQ_AxXQIGMgp7e-uAO1MO96kguYqMGuEArY
https://www2.ufrb.edu.br/ead/cursos-ofertados/educacao-continuada
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CHAMADA DE TRABALHOS/ARTIGOS 

- Até 09/08/2020 – Chamada de trabalhos para o III Congresso Nacional de Direito da Cidade: A 

cidade e Covid-19. Informações em: http://rpdc.com.br/cndc/ 

- Até 15/08/2020 – Chamada de artigos para dossiê temático “Art Law and Cultural Heritage Law” – 

Revista de Direito Internacional (Qualis A1): 

https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/announcement/view/31 

- Até 30/08/2020 -  Resumo para dossiê temático para a “Revista Direito e Práxis” (Qualis A1): 

https://medium.com/@DireitoePraxis/dossi%C3%AA-junho-2021-chamada-de-trabalhos-llamada-de-

trabajos-4f8870ccc66f 
- Até 30/09/2020 – Dossiê temático para a “Revista de Direito da Cidade” (Qualis A1): https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/announcement/view/1117 
 

- UERJ: 

Revista de Direito da Cidade (A1); 

Revista Direito e Práxis (A1); 

Revista Geo UERJ (A2); 

Confira outras revistas. 

 

- Identifique outros periódicos na Plataforma Sucupira. 

 

 

 

   Ana Luísa Barreto – DO PENAL | David de Vasconcelos – ME TEORIA 

Felipe Jardim – DO CIDADE | Elisa Nacur – ME CIDADE 

http://rpdc.com.br/cndc/
https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/announcement/view/31
https://medium.com/@DireitoePraxis/dossi%C3%AA-junho-2021-chamada-de-trabalhos-llamada-de-trabajos-4f8870ccc66f
https://medium.com/@DireitoePraxis/dossi%C3%AA-junho-2021-chamada-de-trabalhos-llamada-de-trabajos-4f8870ccc66f
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/announcement/view/1117
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/announcement/view/1117
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://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf

