
 
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – PPGD/UNIPÊ 

 

EDITAL N. 01/2021, complementar ao EDITAL DE SELEÇÃO Nº 13/2020  

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO MESTRADO ACADÊMICO EM 2021 

 

 
Pelo presente edital complementar, a Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em 

Direito - PPGD/UNIPÊ (nível Mestrado) tornam públicas as complementações ao processo seletivo 

que regulam as condições de ingresso discente no MESTRADO EM DIREITO no ano de 2021.  

 

CONSIDERANDO que em decorrência da continuidade da pandemia de Covid-19 em todo o 

Brasil, e da impossibilidade de operacionalização de uma prova escrita de forma remota por parte 

desta Comissão que assegurasse uma perfeita isonomia e garantia de fiscalização; 

 

CONSIDERANDO que há previsão disposta no item 1.5 do Edital de Seleção n. 13/2020 da 

possibilidade de supressão da fase escrita, caso não haja condições de realização da mesma; 

 

FAZ SABER que esse Edital disciplinará a seleção de discentes para o Programa de Pós-Graduação 

em Direito - PPGD/UNIPÊ (nível Mestrado), no ano de 2021, nos seguintes termos: 

 

 

 

1. Da supressão da Prova Escrita de conhecimentos na área de concentração do 

Programa 

1.1.  A seleção para discente do Programa de Pós-Graduação em Direito - PPGD/UNIPÊ (nível 

Mestrado), no ano de 2021, será realizada em fase única, nos termos dos itens 1.5 do 

Edital de Seleção n. 13/2020; com todos os alunos inscritos no processo, que entregarão os 

Planos Preliminares de Dissertação nos dias 08 e 09 de março de 2021, e o defenderão 

perante os membros de uma banca avaliadora, de forma remota, através da internet.  

1.2. Nesta mesma fase, os candidatos inscritos também deverão responder oralmente aos 

questionamentos feitos pela banca avaliadora envolvendo os temas da Bibliografia descrita 

no Anexo II do Edital de Seleção n. 13/2020.  

1.3. Tornam-se sem efeitos os itens 1.3.1; 1.4 e demais itens do Edital de Seleção n. 13/2020 

que se referem à Prova Escrita de Conhecimentos. 

 

2. Da prorrogação das inscrições 

2.1.  As inscrições para o processo seletivo estão prorrogadas até o dia 19 de fevereiro de 2021, 

mantendo-se os mesmos requisitos e documentações nos itens 2 e 3 do Edital de Seleção n. 

13/2020, não alterados pelas disposições deste Edital. 

2.2. A divulgação da homologação das inscrições ocorrerá até o dia 22 de fevereiro de 2021, até 

às 18:00, no site https://www.unipe.edu.br/mestrado-e-doutorado/mestrado-

direito/processo-seletivo/. 

2.3. Os recursos dessa fase serão recebidos no dia 23 de fevereiro de 2021, de 08:00 às 12:00, 

na Secretaria do PPGD/UNIPÊ e as decisões a eles atinentes divulgadas em 24 de fevereiro 

de 2021, até às 18:00, no site https://www.unipe.edu.br/mestrado-e-doutorado/mestrado-

direito/processo-seletivo/ 

 

3. Da Entrega dos Planos Preliminares de Dissertação pelos inscritos no processo 

3.1.  Os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas deverão entregar, nos dias 08 e 09 

de março de 2021, os Planos Preliminares de Dissertação nos termos do item 4 do Edital de 

Seleção n. 13/2020. 

 

 

https://www.unipe.edu.br/mestrado-e-doutorado/mestrado-direito/processo-seletivo/
https://www.unipe.edu.br/mestrado-e-doutorado/mestrado-direito/processo-seletivo/


 

 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – PPGD/UNIPÊ 

 4. Dos procedimentos da defesa do planos preliminares e arguições orais dos candidatos. 

4.1.  As defesas dos Planos Preliminares de Dissertação serão realizadas nos dias 11, 12 e 13 de 

março de 2021, a partir das 08:00 de forma remota, através da plataforma educacional 

blackboard, na internet, conforme agendamento publicado no site do programa. 

4.2. Os candidatos farão suas exposições perante uma banca de avalição composta do 03 (três) 

professores com titulação acadêmica de doutor, que atuarão conforme cada uma das linhas 

de pesquisa do Programa 

4.3.  Os candidatos receberão pessoalmente, em até 24 horas da data de sua defesa, o link com 

o endereço eletrônico para a sua sessão. 

4.4.  Na data e hora designada, o aluno fará a defesa de seu Plano Preliminar de Dissertação por 

até 08 minutos, podendo ser inquirido por cada um dos membros da banca acerca do 

respectivo plano. Após, cada um dos integrantes da banca poderá fazer um questionamento 

envolvendo a bibliografia descrita no Anexo II do Edital de Seleção n. 13/2020, separados 

por linhas de pesquisa. O candidato terá até 05 minutos para responder a cada um dos 

questionamentos da banca de avaliação. 

4.5.  Será desclassificado o candidato que não estiver presente remotamente no horário de início 

de sua sessão.  

4.6.  Será de inteira responsabilidade do candidato qualquer problema na sua conexão ou dos 

instrumentos (computadores, notebook, aparelho de celulares, tablets etc.) a serem 

utilizados para seu ingresso e permanência na sessão de defesa Planos Preliminares de 

Dissertação. 

 

5. Dos critérios de avaliação do processo seletivo 

5.1 Cada um dos membros da Banca avaliadora atribuirá a cada candidato avaliado uma nota, 

cuja escala de avaliação obedecerá aos seguintes critérios:  

-De 0,0 a 1,5 pontos para a delimitação do Tema;  

-De 0,0 a 1,0 ponto para os objetivos (geral e específicos);  

-De 0,0 a 1,0 ponto para o problema e a hipótese;  

-De 0,0 a 1,0 ponto para a Justificativa;  

-De 0,0 a 1,5 pontos para a fundamentação teórica;  

-De 0,0 a 1,0 ponto para os procedimentos metodológicos; 

-De 0,0 a 3,0 pontos em função das respostas corretas aos questionamentos da Banca de 

avaliadores em relação aos temas descritos na Bibliografia descrita no Anexo II do Edital 

de Seleção n. 13/2020. 

5.2. A nota final do candidato será a média aritmética das notas atribuídas por cada membro da 

banca de avaliação. 

 

6. Das disposições finais 

6.1. Mantem-se inalterados os demais dispositivos do Edital de Seleção n. 13/2020, que não 

tenham sido alterados por este edital.  

 

João Pessoa, 19 de janeiro de 2021  

         

Prof. Dr. Rogerio Magnus Varela Gonçalves 
Presidente da Comissão de Seleção  

 

Profa. Dra. Flavia de Paiva Medeiros de Oliveira 

Integrante da Comissão de Seleção 

 

Prof. Dr. Wolney de Macedo Cordeiro 

Integrante da Comissão de Seleção 
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ANEXO I – NOVO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DATA 

Início das Inscrições no Processo Seletivo 21 de dezembro de 2020  

Encerramento das Inscrições no Processo Seletivo 19 de fevereiro de 2021 

Divulgação da lista de inscrições homologadas para o 

Processo Seletivo 
22 de fevereiro de 2021 

Prazo para apresentação de recursos de inscrição não 

homologadas para o Processo Seletivo 
23 de fevereiro de 2021 

Divulgação do resultado dos recursos de inscrições não 

homologadas para o Processo Seletivo 
24 de fevereiro de 2021 

Prazo para entrega dos Planos Preliminares de Dissertação 08 e 09 de março de 2021 

Apresentação, arguição e defesa dos Planos Preliminares de 

Dissertação ou realização da fase única da seleção 
 11 a 13 de março de 2021 

Divulgação do resultado dos Planos Preliminares de 

Dissertação ou da fase única de seleção 
16 de março de 2021 

Prazo para apresentação de recursos relativos ao resultado dos 

Planos Preliminares de Dissertação ou da fase única de 

seleção 

17 de março de 2021 

Divulgação do resultado dos recursos relativos ao resultado 

dos Planos Preliminares de Dissertação e Divulgação do 

Resultado Final 

19 de março de 2021 

Prazo para apresentação de recursos relativos ao Resultado 

Final do Processo Seletivo 
22 de março de 2021 

Divulgação do resultado dos recursos relativos ao resultado 

Final do Processo Seletivo e relação final dos aprovados 
23 de março de 2021 

Matrícula dos candidatos aprovados e dos alunos veteranos 25 e 26 de março de 2021 

Início das aulas do Mestrado 29 de março de 2021 
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ANEXO II – REFERÊNCIAS SUGERIDAS PARA A PROVA ESCRITA 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DIREITO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

LINHA I: DIREITO E SUSTENTABILIDADE SOCIOPOLÍTICA   

 

1. CORDEIRO, Glauber Lucena; CATÃO, Matheus Jeruel. A contribuição da forma federativa 

de Estado na efetivação do princípio democrático. In. Revista Direito e Desenvolvimento, 10(2), 

286-299, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.26843/direitoedesenvolvimento.v10i2.1181 .  

 

2. CORDEIRO, Wolney de Macedo. Tecnologia da informação, transnacionalidade e regulação 

do trabalho. In: Francisco de Assis Barbosa Júnior et at (orgs.). Diálogos do direito hodierno. 

Campina Grande: EDUEPB, 2019, p. 12-47. (O livro pode ser baixado gratuitamente pelo 

endereço eletrônico: http://eduepb.uepb.edu.br/download/dialogos-do-direito-hodierno/) 

 

3. FEITOSA, Maria Luiza Alencar Mayer. Direito econômico do desenvolvimento e direito 

humano ao desenvolvimento. Limites e confrontações. In: Maria Luiza Alencar Mayer Feitosa 

et al. (orgs.). Direitos humanos de solidariedade: avanços e impasses. Curitiba: Appris, 2013, 

pp. 171-240. (livro impresso e versão eletrônica disponível na biblioteca do PPGD/Unipê) 

 

4. GONÇALVES, Rogerio M. Varela; GONÇALVES, Helanne Barreto V. O direito 

fundamental da liberdade religiosa: novos discursos em defesa das minorias. In. Direitos e 

garantias fundamentais II. Florianópolis: CONPEDI, 2016, pp. 171-191. Disponível em: 

http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/9105o6b2/v2zhni84/F8WzR9Tch2vLTkS6.pdf   

 

5. SILVA, Paulo Henrique Tavares; SILVA, Suely Coelho Tavares. Jjudicialização da saúde 

no brasil: um diálogo a partir da metódica estruturante de Friedrich Müller. In. Revista Culturas 

Jurídicas, v. 5, n. 10, 2018, p. 310-336. Disponível em: 

https://periodicos.uff.br/culturasjuridicas/article/view/44833 

  

LINHA II: DIREITO, REGULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

1. BRAGA, Romulo Rhemo Palitot; GUEDES NETO, Luiz do Nascimento. O acordo de 

leniência como mecanismo legal para o efetivo combate à corrupção. in: Direito Penal, 

Processo Penal e Criminologia., Zaragoza: CONPEDI/LEFIS, Universidad de Zaragoza, 2019, 

pp. 106/121. Disponível em: https://www.conpedi.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Vol-25-

dir-penal-processo-penal-e-criminologia.pdf  

 

2. DEODATO, Felipe Augusto Forte de Negreiros; OLIVEIRA, Italo Ramon Silva. A 

sociedade de risco e a expansão da legislação penal para o combate à lavagem de dinheiro. In.  

Direito Penal, Processo Penal e Criminologia. Zaragoza: CONPEDI/LEFIS, Universidad de 

Zaragoza, 2019, pp. 30-43. Disponível em: https://www.conpedi.org.br/wp-

content/uploads/2018/04/Vol-25-dir-penal-processo-penal-e-criminologia.pdf  

 

https://doi.org/10.26843/direitoedesenvolvimento.v10i2.1181
http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/9105o6b2/v2zhni84/F8WzR9Tch2vLTkS6.pdf
https://periodicos.uff.br/culturasjuridicas/article/view/44833
https://www.conpedi.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Vol-25-dir-penal-processo-penal-e-criminologia.pdf
https://www.conpedi.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Vol-25-dir-penal-processo-penal-e-criminologia.pdf
https://www.conpedi.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Vol-25-dir-penal-processo-penal-e-criminologia.pdf
https://www.conpedi.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Vol-25-dir-penal-processo-penal-e-criminologia.pdf
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 3. FEITOSA, Maria Luiza Alencar Mayer. Direito econômico do desenvolvimento e direito 

humano ao desenvolvimento. Limites e confrontações. In: Maria Luiza Alencar Mayer Feitosa 

et al. (orgs.). Direitos humanos de solidariedade: avanços e impasses. Curitiba: Appris, 2013, 

pp. 171-240. (livro impresso e versão eletrônica disponível na biblioteca do PPGD/Unipê) 

 

4. PEREIRA, Maria Marconiete Fernandes; OLIVEIRA, Flávia de Paiva Medeiros de; 

CATÃO, Jeruel Fernandes. A tributação como mecanismo de fomento do desenvolvimento 

como liberdade: uma análise do sistema tributário brasileiro à luz da teoria de Amartya Sen. In. 

Revista Argumentum, v. 21, n. 2, pp. 663-686, 2020. Disponível em: 

http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/article/view/1300 

 

5. RIBEIRO, Alfredo Rangel. Do consumismo à sustentabilidade: os impactos do consumo 

sustentável sobre o direito do consumidor. In. Revista de Direito do consumidor, v. 121, 2020, 

pp. 33-48. Disponível em: 

https://revistadedireitodoconsumidor.emnuvens.com.br/rdc/issue/view/50 

http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/article/view/1300
https://revistadedireitodoconsumidor.emnuvens.com.br/rdc/issue/view/50

