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REPRESENTAÇÃO DISCENTE - PPGD UERJ 

BOLETIM #11 –JULHO DE 2020 
 

AULAS 2020.1 - PORTARIA 

Portaria 001/PPGD/2020: http://www.ppgduerj.com/docs/Portaria0012020.pdf 

Em caso de dúvidas, problemas, constrangimentos etc., estamos disponíveis: 

representacaodiscenteppgduerj@gmail.com 

 

AULAS 2020.1 - GRADE 

Segue grade e instrução: http://www.ppgduerj.com/docs/gradesonline.pdf 

 

AULAS 2020.1 – PERGUNTAS FREQUENTES 

As repostas foram fornecidas pela Secretaria e pelo site do PPGD 

(http://www.ppgduerj.com/sitespecial.html): 

 

- Quem não for cursar disciplina precisa fazer a matrícula-vínculo?   

Não. 

 

- Qual o período para troca de disciplinas (no art. 13 só há menção ao trancamento)?  

Aceitaremos ajustes (inclusão e/ou cancelamento de disciplinas) de grade a partir do dia 10/08 até 

14/08. O ajuste deverá ser realizado exclusivamente por e-mail informando explicitamente no corpo da 

mensagem qual o ajuste pretende realizar.  

  

- O termo "até o momento" do art. 11, §2º, da Portaria 01/2020 gerou dúvidas. Durante as aulas virtuais 

garante-se que o prazo de qualificação/defesa/conclusão não vai voltar a correr?  

Não há previsão de retorno da normalidade. Quantos aos prazos, seguimos diretrizes da CAPES e da 

Reitoria. Não podemos garantir alterações no futuro.  

  

- Quem escolher cursar disciplina continua acobertado pela suspensão do prazo? 

Sim. Os prazos estão suspensos para todas e todos.  

  

- A suspensão de prazo abarca a qualificação?  

Sim. Para os discentes que ingressaram no PPGD nos anos de 2020 e 2019 (no curso de mestrado) e 

nos anos de 2020, 2019, 2018 e 2017 (no curso de doutorado), para fins de cumprimento dos prazos 

de defesa e qualificação, não serão contabilizados no tempo do curso, os períodos de suspensão das 

atividades acadêmicas ocasionadas pela pandemia do COVID-19.  
 

 - Existe alguma deliberação sobre estágio docente em ensino? Vai poder ser remoto?  

O Estágio Docente, tendo em vista não haver atividades em sala de aula, até o momento, somente 

poderá ser realizado na modalidade Pesquisa/Extensão. Por favor, consultem o regulamento e 

calendário próprio do estágio docente (06 e 07 de agosto). 

 

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 

http://www.ppgduerj.com/docs/Portaria0012020.pdf
mailto:representacaodiscenteppgduerj@gmail.com
http://www.ppgduerj.com/docs/gradesonline.pdf
http://www.ppgduerj.com/sitespecial.html
https://chat.whatsapp.com/Gl7rrvPLH9R0F5lGFrbWoq
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REUNIÃO APG/UERJ 

No dia 3 de julho de 2020, às 16h, reuniram-se em sala virtual 62 representantes discentes (do PPGD, 

inclusive) e diretores da APG UERJ para tratar de pontos relativos ao retorno das atividades dos 

Programas de Pós-Graduação em formato remoto, segundo a deliberação nº09/2020 do Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

http://www.boluerj.uerj.br/pdf/de_00092020_18062020.pdf 

BOLSAS FAPERJ 

COVID-19: bolsistas de mestrado e doutorado – com final de vigência das bolsas entre os meses de 

julho e outubro – poderão pedir prorrogação por período de 3 meses. Em função dos efeitos da 

pandemia provocada pela COVID-19, a FAPERJ anunciou, nesta sexta-feira (03/07), que todas as 

bolsas concedidas pela Fundação nas modalidades mestrado e doutorado, incluindo os Programas 

Nota 10 (MSC 10 e DSC 10), que tenham como final de vigência os meses de julho a outubro de 2020, 

poderão solicitar uma extensão de até 3 meses. A decisão não se estende a bolsistas já contemplados 

com o mesmo benefício, cuja vigência das bolsas terminava entre março e junho. Leia a íntegra do 

anúncio no site da Fundação: http://www.faperj.br/?id=4015.2.6 

A direção da FAPERJ divulgou nesta quarta (1º/07) texto de retificação do Comunicado que anunciou 

as novas diretrizes sobre a entrega de relatórios e renovação de bolsas. O novo documento traz 

informações sobre prazos para o encaminhamento de relatórios e para a Prestação de Contas. A 

criação de uma nova ferramenta na plataforma SisFaperj permitirá aos bolsistas, a partir de agora, 

fazer a entrega de relatórios online, via Internet – tanto nos casos de “Relatório Final” como daqueles 

relativos à renovação de bolsas. Veja a íntegra do Comunicado, retificado, no site da Fundação, 

acessando o link a seguir: http://www.faperj.br/?id=4007.2.0 

EVENTOS E CURSOS 

- 27 a 29 de julho de 2020: I Seminário Crítica do Direito a Subjetividade Jurídica: Análise Estrutural do 

Fascismo. Site do evento: https://www.even3.com.br/i_seminario_criticadireito/  

Dúvidas: criticaddesj@gmail.com  

Edital: https://drive.google.com/file/d/13UHteYWSwFGzha-NvqspFZ-gxYufToW5/view  

 - Julho e Agosto de 2020 - Minicurso online: Finanças públicas, tributação e desenvolvimento (19h). 

PPGD/UFPE. Acesso livre: 

https://www.youtube.com/channel/UCqKoPrj9Dqp2VKPxPASCQ4w/featured?fbclid=IwAR2a_FKEMtYg

Exw_sGc-NCvYC8EpwTdROu6_J6T1BvrmxvWH2jtMKFHBMJ8  Inscrição (para emissão de certificado) 

em: https://forms.gle/PBYwHvCsdVRfAMWD9 Programação em anexo. 

- 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 
 

CHAMADA DE TRABALHOS/ARTIGOS 

- Até 31/07/2020 – Chamada de artigos para a “Revista Direito Público Nº 94 – jul./ago. 2020: Dossiê 

Especial Covid-19 (Qualis A1):  

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/announcement/view/64  

- 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 

http://www.boluerj.uerj.br/pdf/de_00092020_18062020.pdf
http://www.faperj.br/?id=4015.2.6
http://www.faperj.br/?id=4007.2.0
https://www.even3.com.br/i_seminario_criticadireito/
mailto:criticaddesj@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/13UHteYWSwFGzha-NvqspFZ-gxYufToW5/view
https://www.youtube.com/channel/UCqKoPrj9Dqp2VKPxPASCQ4w/featured?fbclid=IwAR2a_FKEMtYgExw_sGc-NCvYC8EpwTdROu6_J6T1BvrmxvWH2jtMKFHBMJ8
https://www.youtube.com/channel/UCqKoPrj9Dqp2VKPxPASCQ4w/featured?fbclid=IwAR2a_FKEMtYgExw_sGc-NCvYC8EpwTdROu6_J6T1BvrmxvWH2jtMKFHBMJ8
https://forms.gle/PBYwHvCsdVRfAMWD9?fbclid=IwAR1SCrRC32olbXyY-QDjFIxeKuh3URbbXw_Nzy_UqrVjrHv7W9g45C3xp7s
https://www2.ufrb.edu.br/ead/cursos-ofertados/educacao-continuada
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/announcement/view/64
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
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- UERJ: 

Revista de Direito da Cidade (A1); 

Revista Direito e Práxis (A1); 

Revista Geo UERJ (A2); 

Confira outras revistas. 

 

- Fluxo contínuo:  

Revista Brasileira de Direito (A1); 

Revista Jurídica do Centro Universitário de Curitiba (A1); 

Revistas de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (A1); 

Revista Notas de Población (A1) [INTERNACIONAL]; 

Revista Doxa (A1) [INTERNACIONAL – FILOSOFIA DO DIREITO]; 

Revista Foro Internacional (A1) [INTERNACIONAL]; 

Revista Lua Nova (A1); 

Brazilian Political Science Review (A2) [INTERNACIONAL]; 

Revista da Faculdade de Direito da UFPR (A2); 

Revista da Faculdade de Direito da UFG (A2); 

Revista Direitos Fundamentais e Justiça (A2); 

Revista da Faculdade de Direito da UFG (A2); 

Caderno CRH Revista Quadrimestral de Ciências Sociais (A2); 

Current Sociology (A2 – JCR 1.746) [INTERNACIONAL]; 

Cambridge Review of International Affairs (A2 – JCR 0.656) [INTERNACIONAL]; 

Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica (A2); 

Revista de Estudos Empíricos (B1); 

Revista de Estudos Jurídicos da UNESP (B1) 

Revista Brasileira de Direito Previdenciário (B1); 

Revista Descatos (B2) [INTERNACIONAL]; 

The Journal of Law and Econimics (JCR 1.185) [INTERNACIONAL]. 

Confira outras revistas. 

 

 

 

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

Felipe Jardim – DO CIDADE | Elisa Nacur – ME CIDADE 

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://www.indexlaw.org/index.php/rdb
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/about/editorialPolicies#publicationFrequency
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/notas-poblacion
https://doxa.ua.es/index
https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/index
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6445&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/revistas/bpsr/pinstruc.htm
https://revistas.ufpr.br/direito/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://revistas.ufg.br/revfd/about/submissions
http://dfj.emnuvens.com.br/dfj/about
https://revistas.ufg.br/revfd/about/submissions
https://portalseer.ufba.br/index.php/crh/about/submissions#onlineSubmissions
https://journals.sagepub.com/home/csi
https://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?show=instructions&journalCode=ccam20&
http://ojs.editoraforum.com.br/rihj/index.php/rihj/about/submissions
https://reedrevista.org/reed/about
https://www.franca.unesp.br/index.php#!/pos-graduacao/stricto-sensu/direito/revista-ejunesp/
https://www.lex.com.br/EnviarArtigos.aspx
http://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/index
https://www.journals.uchicago.edu/journals/jle/about
https://portal.ifba.edu.br/eunapolis/textos-fixos-campus-eunapolis/documentos-materias/qualis-novos-julho-de-2019.pdf/@@download/file/Qualis%20novos%20-%20Julho%20de%202019.pdf

