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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

CREDENCIAMENTO PARA O CORPO DOCENTE PERMANENTE DO PPGD 
 

A Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa comunica a abertura das inscrições para o credenciamento de 
docente pesquisador para o Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado – de acordo com 
as normas de credenciamento de docentes do Regulamento do PPGD, disponível em 
http://portal.estacio.br/media/923149/direito-regulamento-2016-20dez16.pdf . 
Estão aptos a participar do credenciamento os professores com matrícula docente na 
Universidade Estácio de Sá e atuantes na Graduação em Direito ou em cursos de áreas afins de 
conhecimento  
 
Requisitos mínimos exigidos: 
 Titulo de Doutor em Direito ou em áreas afins (Filosofia, Sociologia, Antropologia, Ciência Política, 

Psicologia/Psicanálise, Serviço Social). 
 Experiência, verificável no Currículo Lattes, na elaboração e no desenvolvimento de projetos de pesquisa 

em áreas temáticas relacionadas à área de concentração Direito Público e Evolução Social e a uma das 
linhas de pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade do Processo e/ou Direitos Fundamentais e Novos 
Direitos, privilegiando-se a perspectiva interdisciplinar.  

 Produção intelectual que apresente relação com a área de concentração e as linhas de pesquisa e 
classificada nos padrões do Qualis Periódicos e nos parâmetros da Capes para a classificação de livros. 

 
Documentos necessários: 
 Formulário de inscrição no Google.Docs disponível em https://goo.gl/Gq5XHu . 
 Formulário de autoavaliação. 
 Diploma reconhecido e registrado, conforme exigências legais.  
 Currículo Lattes atualizado até a data da inscrição.  
 Plano de trabalho relacionado à área de concentração do Programa e à linha de pesquisa escolhida.  
 Exemplares de obras publicadas e cópias de produção bibliográfica publicada em periódico classificado no 

Qualis e em livros.  
 Exemplares ou cópias das publicações mais relevantes indicadas no CVLattes. 
 Documentos pessoais (cópias). 
 
Instruções para a inscrição: 
1. Preencher o formulário de inscrição disponível no Google.Docs. 
2. Preencher a planilha de autoavaliação que será enviada ao candidato após o recebimento do Google.Docs e 

enviá-la conforme indicado. 
 

Etapas do processo de credenciamento: 
1ª fase eliminatória: 
 Comissão de Credenciamento: apreciação do formulário de inscrição e da planilha de autoavaliação, 

momento em que serão avaliados os critérios de habilitação mínima registrados na planilha. 
 
2ª fase classificatória: 
 Entrevista individual da Comissão de Credenciamento com os candidatos selecionados para análise: (a) do 

diploma e do Currículo Lattes impresso; (b) do plano de trabalho; e (c) dos exemplares e/ou cópias das 
obras publicadas. A produção bibliográfica será avaliada de acordo com pontuação atribuída pela Capes 
para a publicação de livros e capítulos e para artigos publicados em periódicos classificados no Qualis. Em 
caso de empate nesses critérios, se decidirá pelo maior grau de internacionalização do docente. 
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Comissão de credenciamento: 
 Prof. Rafael Mario Iorio Filho, Vice-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa; Prof. Carlos Eduardo Adriano 

Japiassú e Prof. Eduardo Val, Coordenadores do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGD; e Profª 
Fernanda Duarte Lopes da Silva, docente do PPGD. 

 
Regime de trabalho: 
 30h semanais de dedicação ao Programa. 
 Não será admitida a duplicação do docente com outro programa de pós-graduação em Direito. 

 
Resultado final: 
Ata com a avaliação dos professores inscritos e a indicação do docente a ser credenciado. 
 

 
Calendário 

Eventos Datas 

Período de inscrição via Google.Docs De 12 a 22 de junho de 2017 

Envio da planilha de autoavaliação De 12 a 27 de junho de 2017 

Convocação dos classificados para a 2ª fase 4 de julho de 2017 (3ª feira) 

2ª fase: entrevistas 5 de julho de 2017 (4ª feira) 

Divulgação do resultado final 7 de julho de 2017 (6ª feira) 

 
 
Endereço para contatos e entrevista:  
Programa de Pós-Graduação em Direito 
Avenida Presidente Vargas, 642 – 22º andar - Centro 
20071-001 Rio de Janeiro/RJ 
Tel.: (21) 2206-9713  
pro-reitoriapgpq@estacio.br  
http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/direito 
 
 


