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PREÂMBULO 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, no uso de suas atribuições legais, torna 
público e estabelece o Edital Nº 003/2020, de retificação do Edital Nº 002/2020, nos itens a seguir 
descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital. 

 
Item 5.2 
Onde se lê: 

5.2 Projeto de Tese: esta etapa é eliminatória e classificatória e 7,0 (sete) pontos é a nota mínima 
para a aprovação. A avaliação do Projeto de Tese será feita pela Comissão Examinadora. A 
avaliação do Projeto de Tese é realizada conforme critérios acadêmicos, tais como qualidade e 
potencialidade investigativa em perspectiva comparada com outros projetos de tese concorrentes; 
conexão do tema da pesquisa com a linha de pesquisa; potencialidade de orientação entre os 
professores da Linha de Pesquisa; relevância, originalidade e viabilidade da proposta; capacidade 
de articulação do marco teórico, qualidade da bibliografia apresentada, entre outros. Serão 
eliminados, com nota 0, os projetos em que a Comissão Examinadora constatar a) a ausência de 
originalidade ou potencialidade investigativa do Projeto de Tese; b) a ausência de conexão 
adequada entre o trabalho e a linha de pesquisa. O desrespeito ao limite de páginas definido no 
edital acarretará a perda de 10% da nota atribuída conforme os critérios acima descritos. Serão 
classificados para a Entrevista candidatos correspondentes ao dobro do número de vagas 
previstas para cada linha de pesquisa, observada a reserva de 20% do número de classificados 
em cada linha aos candidatos concorrentes na modalidade de cotas para negras/os. A Comissão 
Geral enviará, a pedido da/o candidata/o, justificativa para a nota obtida na Avaliação do Projeto 
de Tese. A solicitação deverá ser enviada à Comissão Geral do Processo Seletivo pelo e-mail, 
ppgdir@unb.br, no prazo de 2 dias úteis (dois) após a divulgação do resultado. 

 
Leia-se: 
 

5.2 Projeto de Tese: esta etapa é eliminatória e classificatória e 7,0 (sete) pontos é a nota mínima 
para a aprovação. A avaliação do Projeto de Tese será feita pela Comissão Examinadora. A 
avaliação do Projeto de Tese é realizada conforme critérios acadêmicos, tais como qualidade e 
potencialidade investigativa em perspectiva comparada com outros projetos de tese concorrentes; 
conexão do tema da pesquisa com a linha de pesquisa; potencialidade de orientação entre os 
professores da Linha de Pesquisa; relevância, originalidade e viabilidade da proposta; capacidade 
de articulação do marco teórico, qualidade da bibliografia apresentada, entre outros. Serão 
eliminados, com nota 0, os projetos em que a Comissão Examinadora constatar a) a ausência de 
originalidade ou potencialidade investigativa do Projeto de Tese; b) a ausência de conexão 
adequada entre o trabalho e a linha de pesquisa. O desrespeito ao limite de páginas definido no 
edital acarretará a perda de 10% da nota atribuída conforme os critérios acima descritos. Serão 
classificados para a Entrevista candidatos correspondentes ao dobro do número de vagas 
previstas no item 2.1. A Comissão Geral enviará, a pedido da/o candidata/o, justificativa para a 
nota obtida na Avaliação do Projeto de Tese. A solicitação deverá ser enviada à Comissão Geral 
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do Processo Seletivo pelo e-mail, ppgdir@unb.br, no prazo de 2 dias úteis (dois) após a divulgação 
do resultado. 

 

Item 7.1 
Onde se lê: 
 
 

7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, 
bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 

DATA ETAPA HORÁRIO 

02 a 13/03/2020 Período de inscrições 8:00h às 22:00h 

16/03/2020 
(data provável) 

Divulgação das inscrições homologadas. Até as 22:00h 

17/03/2020 Pedido de reconsideração de inscrição não 
homologada 

Até as 22:00h 

18/03/2020 
(data provável) 

Resultado dos pedidos de reconsideração 
contra o resultado da homologação das 

inscrições 

Até as 22:00h 

19/03/2020 
(data provável) 

Resultado final da homologação das 
inscrições 

Até as 22:00h 

30/03/2020 
(data provável)  

Divulgação do resultado da Avaliação do 
Projeto de Tese  

Até as 22:00h 

31/03/2020 
(data provável) 

Solicitação de justificativa da nota- Etapa 
Projeto 

Até as 22:00h 

03/04 e 04/04/2020 
(data provável) 

Pedido de reconsideração contra o resultado 
da nota do Projeto 

Até as 22:00h 

08/04/2020 
(data provável) 

Resultado do Pedido de reconsideração da 
nota do Projeto 

Até as 22:00h 

08/04/2020 
(data provável) 

Resultado Final do Projeto Até as 22:00h 

09/04/2020 
(data provável) 

Convocação para realização da Entrevista Até as 22:00h 

13 a 15/04/2020 Entrevistas 08:30h às 22:00h 

16/04/2020 
(data provável) 

Divulgação do Resultado das Entrevistas Até as 22:00h 

17/04/2020 
(data provável) 

Solicitação de justificativa da avaliação Até as 22:00h 

20 a 22/04/2020 
(data provável) 

Pedido de reconsideração contra o resultado 
da nota da Entrevista 

Até as 22:00h 

24/04/2020 
(data provável) 

Resultado do Pedido de Reconsideração Até as 22:00h 

24/04/2020 
(data provável) 

Resultado Final da Entrevista Até as 22:00h 

25/04/2020 
(data provável) 

Divulgação do resultado final Até as 22:00h 

12 a 15/05/2020 Confirmação de Ingresso  Até as 22:00h 

 
 
 
Leia-se: 
 

mailto:processoseletivoppgd.unb@gmail.com


 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

 

7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, 
bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo: 

DATA ETAPA HORÁRIO 

02 a 13/03/2020 Período de inscrições 8:00h às 22:00h 

16/03/2020 
(data provável) 

Divulgação das inscrições homologadas. Até as 22:00h 

17/03/2020 Pedido de reconsideração de inscrição não 
homologada 

Até as 22:00h 

18/03/2020 
(data provável) 

Resultado dos pedidos de reconsideração 
contra o resultado da homologação das 

inscrições 

Até as 22:00h 

19/03/2020 
(data provável) 

Resultado final da homologação das 
inscrições 

Até as 22:00h 

30/03/2020 
(data provável)  

Divulgação do resultado da Avaliação do 
Projeto de Tese  

Até as 22:00h 

31/03/2020 
(data provável) 

Solicitação de justificativa da nota- Etapa 
Projeto 

Até as 22:00h 

03/04 e 04/04/2020 
(data provável) 

Pedido de reconsideração contra o resultado 
da nota do Projeto 

Até as 22:00h 

08/04/2020 
(data provável) 

Resultado do Pedido de reconsideração da 
nota do Projeto 

Até as 22:00h 

08/04/2020 
(data provável) 

Resultado Final do Projeto Até as 22:00h 

03/07/2020 
(data provável) 

Convocação para realização da Entrevista Até as 22:00h 

20 a 24/07/2020 Entrevistas 10:00h às 17:00h 
(horário de Brasília) 

27/07/2020 
(data provável) 

Divulgação do Resultado das Entrevistas Até as 22:00h 

28/07/2020 
(data provável) 

Solicitação de justificativa da avaliação Até as 22:00h 

30 a 31/07/2020 
(data provável) 

Pedido de reconsideração contra o resultado 
da nota da Entrevista 

Até as 22:00h 

03/08/2020 
(data provável) 

Resultado do Pedido de Reconsideração Até as 22:00h 

05/08/2020 
(data provável) 

Resultado Final da Entrevista Até as 22:00h 

06/08/2020 
(data provável) 

Divulgação do resultado final Até as 22:00h 

24 a 28/08/2020 Confirmação de Ingresso  Até as 22:00h 

 
Brasília, DF, 05 de junho de 2020. 
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