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REPRESENTAÇÃO DISCENTE 

Estão abertas as inscrições de candidato(a)s à Representação Discente (Titular e Suplente), junto ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação 

em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. À vista do novo número de linhas, serão eleitos dois titulares e dois suplentes.

1.Inscrição das chapas

As inscrições podem ser feitas nos período de 18 a 22 de Junho de 2018, na Secretaria do PPGDIR, respeitando-se o horários de expediente. 

Cada chapa deverá apresentar um(a) canditato(a) titular e um(a) suplente. Serão eleitas duas chapas.

2.Eleições

As eleições serão realizadas no período de 25 a 29 de Junho de 2018, na Secretaria do PPGDIR, respeitando-se o horários de expediente.

3.Apuração dos votos:

A apuração de votos será feita pela Secretaria do PPGD no dia 02 de julho de 2018, às 14:30h.

4. Apresentação dos(as) Representante Discente acontecerá na reunião do Colegiado e o(a)s eleito(a)s deverão cumprir todas as atribuições, 

deveres e obrigações de representante dos discentes no Colegiado do PPGD. Rua São Francisco Xavier, 524, 7o andar, sala 7141, bloco F – Rio 

de Janeiro/RJ CEP 20550-900 Telefone: (21) 2334-0557

5.Período da representação discente no Programa de Pós-graduação em Direito:

03 de julho de 2018 a 03 de junho de 2019

6. Poderão se candidatar o(a)s discentes regulamente matriculados no PPGD que não estejam no último ano do curso.

7. A Comissão Eleitoral será composta pelo Coordenador do PPGD, pela representante

discente Carina Castro, pela Professora Caroline Ferri e por Juliana Rodrigues,representando a Secretaria do PPGD.

EVENTOS 

A “Revista de Historia de las Prisiones” publicou sua sexta edição. O periódico tem caráter transnacional, e
se preocupar em ser um espaço cultural que vá além das fronteiras de seu país de origem. De forma que
publica junto com os trabalhos de pesquisadores argentinos, artigos provenientes do   Brasil, Cuba, Perú e
México.
De acordo com o tema da publicação esta nova edição terá  junto com as tradicionais  seções  ,  como a
Historiogafia das prisões, seções novas. A primeira é intitulada de “Disecando Pantanos” e tem por objetivo
conhecer em profundidade a situação precárias dos cárceres e casas de reclusão. A segunda, denominada de
“Entrevistas” busca manter  um diálogo com figuras relevantes do ordenamento prisional  antigo e atual.
Em paralelo com a nova edição a   Biblioteca Virtual De Historia De La Penalidad continua sua tarefa de
difundir trabalhos de teses que enriquecem a historia das instituições penais.  E agora editou em formato de
livro eletrônico o trabalho de Bruna Angotti, intitulado de Entre as Leis da Ciência, do Estado e de Deus. O
surgimento  dos  presídios  femininos  no  Brasil.
Para mais informações visite os links: 1.  http://www.revistadeprisiones.com/project/numero-6-enero-junio-
2018/
2.  http://www.revistadeprisiones.com/biblioteca-virtual-de-historia-de-la-penalidad/
3.  http://www.revistadeprisiones.com/project/entre-as-leis-da-ciencia-do-estado-e-de-deus-o-surgimento-
dos-presidios-femininos-no-brasil-bruna-angotti/
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Lançamento do Livro “Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência à Luz da Constituição da República”

Autores: Heloisa Helena Barboza, Vitor Almeida

Data: 20 de Junho de 2018

Horário: 18h

Local: Centro Cultural Justiça Federal - Av. Rio Branco, 241, Centro – Rio de Janeiro, RJ

CHAMADA DE TRABALHOS 

CHAMADA DE TRABALHOS - I CONGRESSO DE HUMANISMO SOLIDÁRIO NA CIÊNCIA

    

O Setor Universidades da CNBB, o Ministério Universidades Renovadas (RCC), a PUCRio e a UCSal convida os discentes do PPGD/UERJ para a

submissão de artigos inéditos para o  I Congresso de Humanismo Solidário na Ciência que ocorrerá entre os dias 09 e 11 de outubro de 2018. A

proposta do congresso, tem como objetivo reunir profissionais e estudantes das mais diversas formações, dispostos a repensarem suas profissões

e campos de atuação à luz do humanismo solidário e lançar as bases técnico-científicas de uma sociedade digna do homem, propondo princípios

e ações para resolução de questões sociais de significativa relevância. Os trabalhos devem ser apresentados entre os dias 14 de maio e 17 de

junho de 2018. Maiores informações no site: www.humanismonaciencia.com.br/congresso2018

EDITAIS DE FOMENTO A PESQUISA ABERTOS 

1.  Bolsas Individuais das Ações Marie Sklodowska-Curie (MSCA). 

EURAXESS Brazil e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa – CONFAP gostariam de divulgar as oportunidades 

oferecidas às instituições e aos pesquisadores brasileiros, no contexto da chamada para Bolsas Individuais (Individual Fellowships - IF) das Ações 

Marie Sklodowska-Curie (MSCA). 

Prazo: As inscrições vão ocorrer até o dia 12 de setembro de 2018 

Link: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/marie-sk%C5%82odowska-curie-individual-fellowships-if-incomingoutgoing-open-call

EVENTS 

La Revista de Historia de las Prisiones ha publicado su sexto número. De este modo, continuamos profundizando el carácter transnacional de

nuestra publicación y junto a trabajos de investigadores argentinos, se incluyen artículos provenientes de Brasil, Cuba, Perú y México. Como

señalamos anteriormente, la Revista se está convirtiendo en un espacio cultural que va más allá de las fronteras de su país de origen, y de

acuerdo a la concepción que caracteriza a nuestra publicación, en este nuevo número, junto a las dos Secciones ya tradicionales (Historiografía de

las prisiones y Recensiones bibliográficas), inauguramos dos nuevas. La primera (utilizando la metáfora de Lila Caimari) intitulada “Disecando

Pantanos”, cuyo objetivo es empezar a conocer en profundidad la situación pretérita de las cárceles y espacios de reclusión provinciales. La

segunda, denominada “Entrevistas”, en la que conversamos con algunas figuras relevantes del ordenamiento penitenciario pretérito y actual. 

En paralelo a este nuevo número de la Revista, la BIBLIOTECA VIRTUAL DE HISTORIA DE LA PENALIDAD continúa su tarea de difusión de

trabajos de tesis, que enriquecen, por su calidad científica, diversos aspectos de la historia de las instituciones de control. En este caso, bajo el

formato de libro electrónico, se ha editado el trabajo de Bruna Angotti intitulado Entre as Leis da Ciência, do Estado e de Deus. O surgimento dos

presídios  femininos  no  Brasil.

Informes:  1.  http://www.revistadeprisiones.com/project/numero-6-enero-junio-2018/

2.  http://www.revistadeprisiones.com/biblioteca-virtual-de-historia-de-la-penalidad/

3.  http://www.revistadeprisiones.com/project/entre-as-leis-da-ciencia-do-estado-e-de-deus-o-surgimento-dos-presidios-femininos-no-brasil-bruna-

angotti/

Book  Launching:  “Comentários  ao  Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência  à  Luz  da  Constituição  da  República”

Authors:  Heloisa  Helena  Barboza,   Vitor  Almeida

Date  06/20/2018
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Time:  6  p.m.

Place: Centro Cultural Justiça Federal - Av. Rio Branco, 241, Centro – Rio de Janeiro, RJ

CALL FOR PAPERS 

CALL FOR PAPERS –  I CONGRESS OF SOLIDARY HUMANISM IN SCIENCE

The Setor Universidades da CNBB, o Ministério Universidades Renovadas (RCC), a PUCRio e a UCSal invites the students of the PPGD/UERJ to

submit original articles for the  I Congress Of Solidary Humanism In Science. The proposal of this Congress is to gather professionals and students

of different formations willing to rethink theirs professions and fields of action in light of solidary humanism and launch the technological bases of a

dignified society, proposing principles and actions for the resolution of social issues. Papers must be submitted between May 14th and May 17th,

2018.  For  more  information  and  access  to  the  publication  guidelines,  visit  the  conference's  website  at  the  following  link:

www.humanismonaciencia.com.br/congresso2018

STUDENT REPRESENTATION 

Candidate registrations are open to the Student Representation (Holder and Alternate), with the Collegiate of the Postgraduate Program in Law of 

the Universidade do Estado do Rio de Janeiro. In view of the new number of lines, two holders and two substitutes will be elected.

1.Inscription of the plates

Entries can be made between June 18 and 22, 2018, at the PPGDIR Secretariat, respecting the working hours. Each plate must present a titular 

candidate and an alternate. Two plates will be elected.

2.Elections

The elections will be held from June 25 to 29, 2018, at the Secretariat of the PPGDIR, respecting the working hours.

3. Vote Counting

The vote counting will be done by the PPGD Secretariat on July 2, 2018, at 2:30 p.m.

4. The presentation of the Student Representative will take place at the meeting of the Collegiate and the elected representatives shall fulfill all the 

duties and obligations of the student representatives in the PPGD Collegiate. São Francisco Xavier Street, 524, 7th floor, room 7141, block F - Rio 

de Janeiro / RJ CEP 20550-900 Telephone: (21) 2334-0557

5.Duration of the Student Representation in the Graduate Program in Law:

July 3, 2018 to June 3, 2019

6. Students who are registered in the PPGD and who are not in the final year of the course may apply.

7. The Electoral Commission shall be composed by the PPGD Coordinator, the

student Carina Castro, the Professor Caroline Ferri and by Juliana Rodrigues, representing the PPGD Secretariat.

ENDEREÇO:

Rua São Francisco Xavier, 524 - 7º andar - Maracanã - CEP.: 20550-900 - Rio de Janeiro - RJ

CONTATO

E-mail: mestradoedoutorado.direitouerj@gmail.com
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Telefone: (21) 2334-0557          Fax: (21) 2334-0191


