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RESOLUÇAO No 00212013 - PPGDIUFPR 

Doutomdo 2013 

O Colegiado do Programa de PáeGraduaçBo em Direito da Faculdade de 
Direito, Setor de CiQncias Jurídicas, da Universidade Federal do ParanB, no uso 
das suas atribuiçUes legais e regimentais, 

po ive :  
estabelecer datas, critérios e procedimentos para a seleção e admIss8o ao 

Curso de Doutorado do Prqrama de Pb-Graduapo em Direito, na forma deste 
edita]. 

Art. 1°. Aplica9e esta Resoluçáo ao processo de seleção para o ingresso 
no Curso de Doutorado, nas hreas de concentraçáo Dimito das ReIqúes Sociais, 
Direito do Estedo e Djmitas Humanos e Democracia, para o ingresso no segundo 
semestre de 201 3. 

Das vagas 

Art. ZO. Serão ofertadas 15 (quinze) vagas no Doutorado, nas dreas de 
concen traça0 Dimito das Relações Sociais, Direito do Estado e Direitos Humanos e 
Dernocraeia. 

9 1°. A lista dos aprovados e classificados obedecer4 o Ilmite máximo de 
vagas previstas neste edita1 e a capacidade de orientação de cada professor 
integrante do Corpo Dacente, confome as n o t m a k  da CAPES. 

§ ZO. Havendo vagas remanescentes ao final do processo de #le@o, em 
demMncia de uma diferença entre o niimero de vagas ofertadas e o número de 
candidatos aprovados, não será feita nova sele@o no ano de 201 3. 

5 3O. O limite máximo de vagas nao será alterado, em hipótese alguma, 
para o p r m o  seletivo de que trata esta Resolução. 
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Art. 3O. Somente ingressaao no Programa os candldatos aprovados e 
classificados. 

Das Inscrições 

A1t.4~. As inscrições para o processo de seleção de que trata este edital 
serão realizadas no perfodo de 17 de junho a O1 de julho de 2013. 

3 1°. As inscriws deverão ser realiradas no sife 
httn:lMww.sefld.uf~r.br e a documentaçâo deverd ser protocolada na Secretaria 
do PPGD (Praça Santos Andrade, no 50, 3O andar), das O9h hs 2t h, no periodo 
referido no caput deste artigo. 

' 5 ZO. A Inscri@o realizada no site sb será efetivada com a entrega dos 
documentos. 

§ 3 O .  NBo serão aceitas inscriçiks ou entregas de documentos pelo correio. 

Art. 5O.  Para efetivaHo da inscrição, o candidato deverá apresentar h 
Secretaria do Pmgrama os seguintes documentos: 

a) Requerimento de inscriflo, devidamente preenchido, com indicaflo da 
drea de concentração, linha de pesquisa, professor orientador do corpo 
docente do PPGD, que tenha vagas ofertadas, conforme edital 041201 3 
do PPGD. 

b) Cbpia do diploma ou documento comprobatbrio de concfusao e defesa 
do Curso de Mestrado AcadBmico, obtido em programa integrante do 
sistema nacional de páegaduaHo (SNPG}, avaliado na data de 
ingresso do candidato no mlnimo com o conceito 3 (Ws) pela CAPES; 

c) Uma cópia do curriculum latfes (Platafonna do CNPq),cuja 
documentação mmprobatbrla $6 ser8 exigida caso o andidato alance 
a terceira etapa da seleção (banca final); 

d) Duas vias do projeto de tese a ser executado, segundo linha de 
pesquisa do PPGD; 

e) Uma foto 3x4 recente; 
f) Fotocúpia autenticada da carteira de identidade civil. 
§I0. O requerimento de inscrição, cujo modelo ser8 fornecido unicamente 

no site htb;IILiMRH.~~d.~br~br, deverá ser entregue na secretaria do Programa, 



MlNlsTFRK) DA EowAçm r 
UISIVERSIDADEFEDERALWPARANA 1 

I #TORDECIEKMU~~~W 
Pmgrmi da WI-gw UH Direito i 

t 
! 

necessariamente acompanhado de todos os documentos adma relacionados, wb 
pena de n%o ser deferida a inwriqão. 

$29 E prmlda a hscriç8o e a entrega da documenta@o mediante 
procurador especialmente mnstituído para esse fim, devendo constar na 
procuração o professor orientador, a linha de pesquisa e a ares de eoncentra@o 
escolhidos pelo candidato. 

pO. O deferimento ou indefwimento das insctim ser4 divulgado em 
edita1 publicado no slte htb:llwww.a~ad.uf~r.bG at4 dois dias Meis a@ o 
t6miino do prazo de inscriçães. 

Art. 60. No ato da Inscrl@o o candidato deverá optar: 
a} Por uma das areas de concentrPiç4o do Programa; 4 

b) Por uma das linhas de pesq Jsa da área de eoncentm@a eseolhlda; 
c) Por uma das disciplinas relacionadas no anexo 2 desta resoluçáo, para 

a prova de conhecimentos, desde que correlata ao projeto de pesquisa I 
\ 

apresentado. 

Do cronograma 

Art. 7. O exame de selwo para Zngresso no Curso de Doutorado 6 dividido em 3 
(We) etapas, tudas conduzidas pela CoonknaçBo do Programa atravBs dos 
docentes a designar, 

§I0. As datas fixadas sao as seguintes, ficando desde logo os candidatos 
cientes que deverão compamer nas depend4ncias do Pragrama de P b -  
Graduação em Direito da UFPR, para a primeira e tereelra etapa. t' 

Pdmelm atapa (conhecimentos garals): 10 de julho, bs 14 horas, com 
divulga* do muftado ate as 18 h- do dia 22 de julho de 2013. 

Segunda etapa (análise do projeto pelo orlentador): divulga* do 1 
multado ate As 18 h- do dia 31 de julho de 201 3. 1 

1: 

Tercelra etapa (exame oral e enhvlsta): 06 de agosto de 2013, com a 
dlvulgaç40 do resultado logo a p b  o término dos trabalhos. I 

§2*, O n8o mpareclmento na prlmeim e terceira etapa acarretará a 
elimlnaflo do cãndldato. 

I 

i 
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Dm etapas do pmesso seletivo do Doutanado 

Art. 80. A primeira etapa da s e w o  (mhecimentos gerais) serd malirada 
na data indicada, âas 14h 18h, e oonisistirá m prova dhwtat i i ,  cujo conteiido 
estará relacionado disciplinas fofmaüvas, oonstantea no a m o  2 desta 
mdu@o, e A didplina escolhida pelo candidato no momento da imwição. 

§I0. A prova consistir& em 5 (cinco) que&Ues, sendo 2 (duas) ques- de 
disclplinaa fomiatlvas s 3 (três) q m t -  da disciplina comlata ao conteQdo do 
projeto de pesqulaa apresentado pelo candidato. As que+tbs devedo s e r  
respondidas rn até 20 (vim) Ilnhãrr cada uma. 

§2? A prova vemara sabre tema8 que permitam avaliar o conhecimento 
das diiplinas fwmathrati e o conhecimento espgclfh na disciplina âe interesse 
do candidato (ewhida na inecri@o), a reda*, articulaç#o e antltise crítica, h 
como a atusalizaç80 dos cmteQdos, a criterio dos p r o ~ o ~  responsávei8. 

gQ. O rewitado dessa etapa será divulgado em edita1 pela Secretariei do 
Programa s do muitado nao será admitido mm, 

wO. Se& considerados habilitada para a segunda etapa, independente 
da Brea  de concentração, professar orientador, ou disciplina, até o limite dos 
c l ~ ~ o ~  em 400. (quadtagbimo) lugar, âwdm aqueks que obtiverem nota 
igual ou superior a 7,0 (sete inteiros), numa escala de O (zero) a 10,O (dez inteiros). 
Havendo igualdade de notas no 4W. (quadmg6simo) lugar, nao haverd dewnpate, 
sendo considerados dã88Mcadoa para a etapa s q u l n t e  todoei os candidatos nesta 

pasiw* 

Art. V. A segunda etapa da #l@o c o d s t ~  na anhlise do projeta de 
pesquisa p l o  professor orientador indicado, que emitir& parecer favodvel ou Mo,  
apreciando os seguintes itens, dentre outros, em justihtiva escrita na qual 
constara de fopma expressa a aeehaçáo ou a recusa, sem nota: 

a) Relevânda do tma; 
b) Enquadmento nas linhas de pesquisa do Programa; 
c) Fundamentaq40 M c a ;  
d) Formuh@o de hlpb&ses; 
e) Adgquq40 metodolbgica; 



f) Pertinbncia com a pesquisa desenvolvida pe k professor orientador 
indicado; 

g) Número de vagas disponlveis para orientaflo. 

§I0. Ao analisar os projetos, o professor orientador indicado deve& emitir 
parecer tomando em wnta o número de vagas disponiveis para orientação, 
confome prevjamente divulgado pelo Edltal no 00412013 do PPGD, publicado no 
site www.~md.ufPr.br. Somente sera permitido ao professor orientador emitir 
pareceres favoráveis em um número de projetos correspondente ao nomero de 
vagas disponiveis para orientação mais um (NO de pmjetos aeeltos = ou 4 NO de 
vagas do orientador + 1). 

9 2 O .  Caso a professar orientador não cumpra o dispaeto no §I0, a 
Coordenago do PPGD escolherá, dentre os projetos aceitos pelo professor 
orientador, aqueles apresentados pelo8 candidatos que obtiveram as melhores 
notas na primeira etapa da sele@o, tomando como parametro o critbrio de 
disponlbllidade de vagas expresso no parágrafo anterior. 

9 3 O .  O parecer favorAvel do professor orientador indieado o vincula ao 
projeto, sendo considerado como aceitação formal, caso o candfdato venha a ser 
admitido no Programa. 

wO. Os projetos com parecer favorável serilo encaminhados A banca 
examinadora da etapa final da seleção. 

gO. O resultado desta etapa será divulgado em edital, pela Secretaria do 
Programa e dele n8o cabe rewno. 

w0 Os candidatos aprovados na segunda etapa da seleção devergo 
entregar na Secretaria do PPGD, até o dla 02 de agosto de 2013, a 
documentação com probatdria do seu cunfcu!urn laftes. 

Art. 10, A terceira etaw da selegáo consistirá em exame oral e entrevista 
perante banca examinadora, constituida por cinco profeesom, preferencialmente 
de diferentes dreas de conhecimento. 

§I0. Compreende-se nesse exame público, além da defesa do projeto, a 
argulçáo sobre o perfil do candidato vccacionado pesquisa e ao exerclcio da 
dodncla, o conhecimento necessdrio ao desenvolvimento da pesquisa e a aptidao 
e disponibilidade para realizar a Investigação clentifica no tempo e na forna 
proposta no respectivo projeto. 
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§2@. Integrad a avallaflo da banca o exame do cum'cuIum vifae mediante 
os seguintes tftuloa preferenciais: 

a) Experihncia em pesquisa científica; 
b) DissertaçBo de mestrado acadêmico defendida, grau atribuido e tempo 

de titulação; 
c) Hist6rico -lar de cunos de graduam e pdsgaduaçáo stricto 

msu; 
d) Efetivo exerclao de magistbrio superior; 
e) Publicação de trabalhos em periddlcm indexadw no Quatis, que 

revelem valor cientIfifico e originalidade, comprovadoe por fotoebplas ou 
exemplares, e que demonstrem vlnculo com o projeto de pesquisa ou a 
Ilnha de pesquisa indicada pelo candidato; 

f) ExperiBnaa profissional; 
g) Bolsas de estuddpesquiça recebidas. 

gO. Os integrantes da banca examinadora atribuiBo, individualmente, nota 
de O (zero) a 1 0 (dez). 

wO. Após a arguiçSo dos candidatos, será feita a média aritmética das 
notas atribuidas e ser80 considerados aprovados us candidatos que obtiverem nota 
minima igual ou superior a 7,O (sete inteiros) e classifieadm at8 o 15' (d6cimo 
quinto) lugar, sem vinculaçáo A Ares de concentração, obseniado o limite máximo 
de capacidade de orientação dos professores orientadares. Os candidatos que 
tenham obtido nota igual ou superior a 7,O (sete inteiros) na média, mas que não 
alcançaram a cbssificaçáo entre os 15 (quinze) pijmeiro~, serão considerados 
aprovados e n8o dassifieados. 

g0 - No caso de empate entre dois ou mais candidatos ao Qltimo lugar, a 
banca examinadora obsenratd os seguintes criterios de desempate: 

a) A maior nota na primeira etapa; 
b) O maior tempo de graduaflo; 
c) Se alnda perdurar o empate, caber8 h banca promover o desempate, 

No. O resultado desta etapa será divulgado em edita1 logo após a 
conclusão dos tmbrilhos da banca examinadora, pela Secretaria do PPGD, e dele 
n8o caberá recurso ou pedido de reconsideraflo. 
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Das dlsposl~õas gerais 

Art. 11. A atribuiçáo de notas poderá ser fracionada. 

Art 12. Au bancas examinadoras wrão designadas pela CoordenaGgo do 
Programa. 

Art 13. 6 facuiiada e Incentivada a indicação, pelo Centro de Estudos 
Jurldicos - CEJUR, de obsenrador do corpo discente da pbs-graduação no 
processo de seleção, com a pwibilidade de participação, sem voto, em todas as 
suas fases, com exceção da situaçao prevista no 5 4* do Art. 10, 

Art. 14. Os candidatos n8o aprovados ou não classificados na sel-o 
deverao retirar a documenta@o em at6 48 (quarenta e oito) horas após a 
divulgação do resultado final. A documentação não retirada será descartada pela 
Secretaria do PPGD. 

Art. 15. Os candidatos selecionados devem realizar a matricula no curso de 
Doutorado do PPGD, em data a ser posteriomente infomada pela Secretaria do 
Programa. A n8o realização da matricula no prazo implica a perda da vaga. 

Art. 16, Os candidatos selecionados e matriculados deveao comprovar a 
sufici8ncia em uma Ilngua estrangeira moderna no prazo mhximo de dois anos 
apbs a realizaFgo da primeira matrícula. 

Art. 17. h regras para comprovação de sufici9ncia em lingua estrangeira 
moderna serão definidas pelo Colegiado do PPGD. 

da Faculdade de 
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ANEXO H 

AREAS DE CONCEMTRAÇAO, UNHAS DE PESQUISA Mi PROGRAMA DE 
P&-GRADUAÇAO EM DIREITO E DISCIPLINAS CORRELATAS 

AREA DE DIREITO DAS RELAÇÕES SOCIAIS 
LINHAS DE PESQUISA: 
Direito, tutela e efetivldade 
Novos paradigmas do Direlto 

DISCIPLINAS CORRELATAS: 
Direito Civil 
D imito Processual Civil 
Dlrelto Empmsarlal 
Filosofia do Diteito 
Teoria Geral do Direito 

AREA DE DIREITO DO ESTADO 
LINHAS DE PESQUISA: 
Dlreito, poder e controle 
Perspectivas da dogmátka crítica 

DISCIPLINAS CORRELATAS: 
Hldr la  da Dlreito 
Sociologia do Dimito 
Filosofia do Direlto 
D l r e b  Penal 
Dl rel to Processual Penal 
Diteito Constitucional 
Dlrelto Tributário 
Dlmito Administrativo 
Teoria do Estado 
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AREA DE DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA 
LINHAS DE PESQUISA: 
Cidadanla e inclusão social 
Cooperatklsmo e Economla Solidária 

DISCIPLINAS CORRELATAS: 
Dlrelto Cooperativo 
Sociotogla do Dlreito 
Direito Constltuelonal 
Direito do Trabalho 
Filosofia do Direito 

DISCIPLI MAS FORMATIVAS 
Filosolia do Dlrelto 
Hlst6ria do Direito 
Sociologia do DimIto 
Teorla do Estado 
Teoria Geral do Dimito 


