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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS

RETIFICAÇÃO DO EDITAL

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade
Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, considerando as inconsistências
apresentadas no ANEXO VIII do Edital do Processo Seletivo 2021 do PPGCJ – EDITAL N°
14/2020/PPGCJ, retifica o edital conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens:
1. No ANEXO VIII, MODELO DE PROJETO (PLANO PRELIMINAR), do Edital n°
14/2020/PPGCJ, ONDE SE LÊ:
(PLANO PRELIMINAR DE PESQUISA)
Capa- Devem constar os dados institucionais completos, linha de pesquisa e área de concentração,
mês e ano. O título do Projeto deve ser curto, claro, objetivo e deve ser pertinente ao tema da
linha de pesquisa em que pretende se inserir.
Apresentação e Justificativa- Configuração do tema na sociedade com menção à relação entre o
Direito e a realidade a ser investigada. Sinalização das possíveis inovações em se abordar o tema
sob a ótica da pesquisa acadêmica.
Problema e Problemática- Pode ser enunciada sob a forma de perguntas que componham o
questionário investigativo, ou pode ser um discurso de natureza teórico e/ou empírica buscando
atingir os pontos nodais da proposta. A explicitação da fundamentação teórica poderá ser
abordada neste tópico.
Objetivos- Utilizar verbo no infinitivo e definir com clareza os alcances da pesquisa sem fugir à
viabilidade de acesso a fontes e de cumprimento dos prazos conforme a proposta seja para
mestrado ou para doutorado.
Metodologia & Plano de Trabalho- Deve constar a separação entre fontes essenciais relativas à
problemática e aquelas secundárias, definindo a Revisão de literatura e de jurisprudência. É
recomendável sugerir uma estrutura de capítulos preliminar, devidamente justificada. Pode o
candidato apresentar fases gerais de cumprimento de etapas no processo de pesquisa, inclusive
apresentar um cronograma a ser executado.

Centro de Ciências Jurídicas – CCJ – UFPB – Campus I
Cidade Universitária – João Pessoa – PB – Brasil – CEP 58051-900 Fone +55(83)3216-7627

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS

Quadro Normativo- Sinalizar quais são as normas mais essenciais pertinentes na condução da
proposta, de forma a desenhar o quadro normativo a ser abrangido na proposta de investigação.
Este desenho normativo não pode ser incongruente com a linha de pesquisa da proposta, expressa
na capa.
Referências- Seguir normas da ABNT, e listar apenas o que fundamentou o projeto. Possíveis
levantamentos de fontes a serem lidas podem ser incluídos como apêndices que não entrarão
para a contagem das 12 páginas e não são obrigatórios.
* Estes tópicos devem obrigatoriamente constar na proposta, sob pena de redução da nota
avaliativa.

LEIA-SE:

(PLANO PRELIMINAR DE PESQUISA)
Capa- Devem constar os dados institucionais completos, linha de pesquisa e área de concentração,
mês e ano. O título do Projeto deve ser curto, claro, objetivo e deve ser pertinente ao tema da
linha de pesquisa em que pretende se inserir.
Apresentação e Justificativa- Configuração do tema na sociedade com menção à relação entre o
Direito e a realidade a ser investigada. Sinalização das possíveis inovações em se abordar o tema
sob a ótica da pesquisa acadêmica.
Problema e Problemática- Pode ser enunciada sob a forma de perguntas que componham o
questionário investigativo, ou pode ser um discurso de natureza teórico e/ou empírica buscando
atingir os pontos nodais da proposta. A explicitação da fundamentação teórica poderá ser
abordada neste tópico.
Objetivos- Utilizar verbo no infinitivo e definir com clareza os alcances da pesquisa sem fugir à
viabilidade de acesso a fontes e de cumprimento dos prazos conforme a proposta seja para
mestrado ou para doutorado.
Metodologia & Plano de Trabalho- Deve constar a separação entre fontes essenciais relativas à
problemática e aquelas secundárias, definindo a Revisão de literatura e de jurisprudência. É
recomendável sugerir uma estrutura de capítulos preliminar, devidamente justificada. Pode o
candidato apresentar fases gerais de cumprimento de etapas no processo de pesquisa, inclusive
apresentar um cronograma a ser executado.
Quadro Normativo- Sinalizar quais são as normas mais essenciais pertinentes na condução da
proposta, de forma a desenhar o quadro normativo a ser abrangido na proposta de investigação.
Este desenho normativo não pode ser incongruente com a linha de pesquisa da proposta, expressa
na capa.
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Referências- Seguir normas da ABNT, e listar apenas o que fundamentou o projeto.
* Estes tópicos devem obrigatoriamente constar na proposta, sob pena de redução da
nota avaliativa.

João Pessoa-PB, 06 de janeiro de 2020.

Profª Drª. Maria Creusa de Araújo Borges
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da
Universidade Federal da Paraíba (PPGCJ/UFPB)

3
Centro de Ciências Jurídicas – CCJ – UFPB – Campus I
Cidade Universitária – João Pessoa – PB – Brasil – CEP 58051-900 Fone +55(83)3216-7627

