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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2022 DO PPGCJ/UFPB  
 

EDITAL N° 01/2022/PPGCJ 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas (PPGCJ) da 
Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, no uso da autotulea e para fins de 
concretizar o princípio da eficiência, torna público a RETIFICAÇÃO do Edital n° 13/2021/PPGCJ, 
conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens:  

 
1. No subitem 4.1, alínea “h”, do Edital n° 13/2021/PPGCJ, ONDE SE LÊ: 

 
 h) Projeto de pesquisa (Plano Preliminar de Dissertação/Tese) tanto para o Mestrado, quanto para o 
Doutorado. O projeto deve ser digitado em pa ́gina no formato A4, fonte “Times New Roman”, tamanho 
12, margens superior e esquerda com 3,0 cm de dista ̂ncia da borda da pa ́gina; inferior e direita, 2 
cm;com espaçamento de 1,5 entre as linhas, e podera ́ ter, no máximo, 15 (quinze) pa ́ginas para o 
Mestrado e ate ́ 20 (vinte) para o Doutorado, incluindo a bibliografia. Não acrescentar anexos e 
apêndices. Os projetos deverão ser elaborados de acordo com as seguintes instruço ̃es: Capa, 
contendo título do projeto, nível, a ́rea de concentração, e linha de pesquisa pretendida (O CANDIDATO 
NA ̃O PODERÁ SE IDENTIFICAR EM NENHUMA PARTE DO PLANO PRELIMINAR); Apresentação e 
Justificativa evidenciando o interesse e a releva ̂ncia do estudo proposto; Problema e Problemática, 
contendo delimitação clara do problema e referencial teo ́rico-crítico da pesquisa; Objetivos, 
desdobrados em geral e específicos; Metodologia e Cronograma de execução do projeto, observados 
os prazos máximos de 24 meses para o Mestrado e de 48 meses para o Doutorado, incluindo-se aí 
todos os requisitos regulamentares exigidos para a conclusão de cada um dos cursos, disponíveis no 
regulamento do PPGCJ; Quadro Normativo sinalizando quais são as normas mais essenciais 
pertinentes na condução da proposta; Referências Bibliográficas utilizadas para a elaboração do plano 
preliminar. (Maiores informaço ̃es: ANEXO VIII); e  
 
LEIA-SE:  
 
h) Projeto de pesquisa (Plano Preliminar de Dissertação/Tese) tanto para o Mestrado, quanto para o 
Doutorado. O projeto deve ser digitado em pa ́gina no formato A4, fonte “Times New Roman”, tamanho 
12, margens superior e esquerda com 3,0 cm de dista ̂ncia da borda da página; inferior e direita, 2 
cm;com espaçamento de 1,5 entre as linhas, e podera ́ ter, no máximo, 15 (quinze) pa ́ginas para o 
Mestrado e ate ́ 20 (vinte) para o Doutorado, incluindo a bibliografia. Não acrescentar anexos e 
apêndices. Os projetos deverão ser elaborados de acordo com as seguintes instruço ̃es: Capa, 
contendo título do projeto, nível, a ́rea de concentração, e linha de pesquisa pretendida (O CANDIDATO 
NA ̃O PODERÁ SE IDENTIFICAR EM NENHUMA PARTE DO PLANO PRELIMINAR); Apresentação, 
Justificativa, Problema e Problema ́tica, Objetivos, desdobrados em geral e específicos; Metodologia e 
Cronograma de execução do projeto, observados os prazos ma ́ximos de 24 meses para o Mestrado e 
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de 48 meses para o Doutorado, incluindo-se aí todos os requisitos regulamentares exigidos para a 
conclusão de cada um dos cursos, disponíveis no regulamento do PPGCJ; Quadro Normativo 
sinalizando quais são as normas mais essenciais pertinentes na condução da proposta; Refere ̂ncias 
Bibliográficas utilizadas para a elaboração do plano preliminar. (Maiores informaço ̃es: ANEXO VIII); e 

 
2. No ANEXO I, COMISSÃO DE SELEÇÃO, CONTÉUDO PROGRAMÁTICO e 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA, do Edital n° 13/2021/PPGCJ, ONDE SE LÊ: 
 
 
LINHA 2 - DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO E CIDADANIA, GÊNERO E MINORIAS  
 
Ementa: Direito internacional humanitário; Os mecanismos jurídicos de acesso ao sistema 

internacional e nacional de proteção aos direitos humanos; Organizações internacionais e nacionais de 
direitos humanos, incluindo instituições do Estado e da sociedade civil; Políticas migratórias e direitos 
humanos; As relações entre poder, justiça e direitos humanos; As diferentes concepções de 
democracia e cidadania; Movimentos sociais e luta pelos direitos humanos; Violência, gênero e direito; 
Direitos humanos e proteção dos grupos vulneráveis.  

 
Comissão de Seleção: Prof. Dr. Victor Alencar Mayer Feitosa Ventura (Presidente), Prof. 

Dr. Luciano da Silva (Titular, UEPB) e Luciano Nascimento da Silva (Suplente, UFCG). 
 
[...] 
 
LINHA 3 - TEORIA E HISTÓRIA DO DIREITO – TEORIA E HISTÓRIA DOS DIREITOS 

HUMANOS  
 
Ementa: Epistemologia jurídica; Teoria e prática pluri/inter/transdisciplinares em direito e 

direitos humanos; Multiníveis de juridicidade; Transjuridicidade; Diálogos Transnacionais; novos 
modelos de constitucionalismo; Políticas migratórias e direitos dos migrantes; Políticas penais e direitos 
das pessoas presas; Direito e multiculturalismo; Direito e gênero; Cultura jurídica; Direito, arte e 
política.  

Comissão de Seleção: Prof. Dr. Roberto Efrem Filho (Presidente, UFPB); Prof. Dr. 
Márcio Flávio Lins de Albuquerque e Souto (Titular, UFPB) e Prof. Dr. Luciano Nascimento Silva 
(Suplente, UFPB). 

 
LEIA-SE: 
 
 
LINHA 2 - DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO E CIDADANIA, GÊNERO E MINORIAS  
 
Ementa: Direito internacional humanitário; Os mecanismos jurídicos de acesso ao sistema 

internacional e nacional de proteção aos direitos humanos; Organizações internacionais e nacionais de 
direitos humanos, incluindo instituições do Estado e da sociedade civil; Políticas migratórias e direitos 
humanos; As relações entre poder, justiça e direitos humanos; As diferentes concepções de 
democracia e cidadania; Movimentos sociais e luta pelos direitos humanos; Violência, gênero e direito; 
Direitos humanos e proteção dos grupos vulneráveis.  
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Comissão de Seleção: Prof. Dr. Victor Alencar Mayer Feitosa Ventura (Presidente), Prof. 
Dr. Luciano da Silva (Titular, UFCG) e Luciano Nascimento da Silva (Suplente, UEPB / UFPB). 

 
[...] 
 
LINHA 3 - TEORIA E HISTÓRIA DO DIREITO – TEORIA E HISTÓRIA DOS DIREITOS 

HUMANOS  
 
Ementa: Epistemologia jurídica; Teoria e prática pluri/inter/transdisciplinares em direito e 

direitos humanos; Multiníveis de juridicidade; Transjuridicidade; Diálogos Transnacionais; novos 
modelos de constitucionalismo; Políticas migratórias e direitos dos migrantes; Políticas penais e direitos 
das pessoas presas; Direito e multiculturalismo; Direito e gênero; Cultura jurídica; Direito, arte e 
política.  

 
Comissão de Seleção: Prof. Dr. Roberto Efrem Filho (Presidente, UFPB); Prof. Dr. 

Márcio Flávio Lins de Albuquerque e Souto (Titular, UFPB) e Prof. Dr. Luciano Nascimento da Silva 
(Suplente, UEPB / UFPB). 

 
 
3. No ANEXO III, REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO, do Edital n° 13/2021/PPGCJ, 

ONDE SE LÊ: 
 
 

(...) 
 
DECLARO, para os devidos fins, que tomei conhecimento das condições estabelecidas no 

Edital nº 13/2022, do PPGCJ/UFPB, que rege este processo seletivo e que estou de acordo com as 
mesmas 

(...) 
 
LEIA-SE: 
 
(...) 
 
DECLARO, para os devidos fins, que tomei conhecimento das condições estabelecidas no 

Edital nº 13/2021, do PPGCJ/UFPB, que rege este processo seletivo e que estou de acordo com as 
mesmas 

(...) 
 
 
4. No ANEXO IV, FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, do Edital n° 13/2021/PPGCJ, ONDE 

SE LÊ: 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO 2022 – Edital n° 13/2022/PPGCJ 
 

LEIA-SE: 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
PROCESSO SELETIVO 2022 – Edital n° 13/2021/PPGCJ 
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5. No ANEXO VIII, MODELO DO PLANO PRELIMINAR DE DISSERTAÇÃO E TESE, do Edital 

n° 13/2021/PPGCJ, ONDE SE LÊ: 
 
Capa  
 
Devem constar os dados institucionais completos, o nome do autor, linha de pesquisa e 
área de concentração, mês e ano. O título do Plano Preliminar de Dissertação/Tese deve 
ser curto, claro, objetivo e deve ser pertinente ao tema da linha de pesquisa em que 
pretende se inserir. 
 
Apresentação 
 
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.  
 
A Apresentação do tema consiste na formulação/apresentação clara e concisa do tema da 
pesquisa de dissertação a ser realizada no Programa. É preciso especificar qual é o objeto 
do estudo e delimitar o que vai ser estudado. 
 
[...] 
 
Referências  
 
As referências bibliográficas devem ser compostas por todas as obras que foram 
consultadas para a concretização do Plano Preliminar de Dissertação/Tese e também por 
aquelas que serão usadas em sua dissertação. O termo “Referências” é recomendado 
pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e deve ser entendido de forma 
ampla. Essa parte do trabalho deve trazer uma lista, em ordem alfabética, segundo as 
normas da ABNT atualizadas, contendo todas as obras citadas no trabalho. É conveniente 
se desenvolver uma listagem diferenciada entre as obras que foram utilizadas para a 
realização do Plano Preliminar de Dissertação/Tese e aquelas que serão consultadas no 
desenvolvimento da pesquisa. 

 
LEIA-SE: 
 
Capa  
 
Devem constar os dados institucionais completos, linha de pesquisa e área de 
concentração, mês e ano. O título do Plano Preliminar de Dissertação/Tese deve ser 
curto, claro, objetivo e deve ser pertinente ao tema da linha de pesquisa em que pretende 
se inserir. 
 
Apresentação 
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A Apresentação do tema consiste na formulação/apresentação clara e concisa do tema da 
pesquisa de dissertação ou tese a ser realizada no Programa. É preciso especificar qual é 
o objeto do estudo e delimitar o que vai ser estudado. 
[...] 
 
Referências  
 
As referências bibliográficas devem ser compostas por todas as obras que foram 
consultadas para a concretização do Plano Preliminar de Dissertação/Tese. O termo 
“Referências” é recomendado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e 
deve ser entendido de forma ampla. Essa parte do trabalho deve trazer uma lista, em 
ordem alfabética, segundo as normas da ABNT atualizadas, contendo todas as obras 
citadas no trabalho. 
 
Estes são os termos em que se constituem os presentes dispositivos para que atendam aos 

interessados e cumpra as suas finalidades. 
 

João Pessoa(PB), 02 de fevereiro de 2022. 

Assinatura Digital 
Prof. Dr. Gustavo Barbosa de Mesquita Batista 

Coordenador do PPGCJ/UFPB 
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