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 ADITAMENTO Nº 01 AO EDITAL DE SELEÇÃO – TURMA 2019 

 

 A Comissão Examinadora do Processo Seletivo para a formação da Turma 2019 do Programa de 

Pós-Graduação Justiça Administrativa (PPGJA) - Curso de Mestrado Profissional torna pública as 

seguintes alterações no Edital de Seleção – Turma 2019 publicado no Boletim de Serviço UFF nº 167, de 

17/09/2018: 

 

1. Cronograma e etapas do processo seletivo: 

Cronograma – Edital de Seleção – Turma 2019 

Período de requerimento de isenção da taxa de inscrição 
11 a 15 de fevereiro de 2019 – de 

13 às 17 horas 

Resultado do pedido de isenção até 20 de fevereiro de 2019 

Período de Inscrição – Presencial e a distância 11 a 15 de março de 2019 

Pagamento da Taxa de Inscrição 

Preenchimento da GRU  

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp 

 

UG: 153056 

Gestão: 15227  

Código de Recolhimento: 28832-2 

Nº. de referência: 0250158458  

Competência: 03/2019 

Vencimento: 15/03/2019 

CPF do Candidato: 

Nome completo do candidato: 

Valor principal: R$100,00 

Valor total: R$100,00  

11 a 15 de março de 2019 

Primeira Etapa – Prova de Conteúdo e Língua Estrangeira 

 

 08h - Entrada nas salas e conferência dos documentos 

de identidade e assinaturas. 

 09hs - Prova de conteúdo e de língua estrangeira. 

23/03/2019 – Sábado 

 

Faculdade de Direito da UFF, 

Niterói-RJ 

Divulgação do Resultado da Primeira etapa 01.04.2019 – 2ª. feira 

Prazo para Recurso da 1ª. Etapa 02 e 03.04.2019 – de 13 às 17hs 

Divulgação do Resultado recurso e relação do dia e horário 

da defesa oral de cada candidato aprovado para a 2ª. Etapa 
05.04.2019 – 6a. feira 

mailto:leonarodrigues@id.uff.br
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp


                                                                   

 

Rua Presidente Pedreira, nº 62, Ingá, Niterói-RJ, Brasil, CEP: 24.210-470 

e-mail: leonarodrigues@id.uff.br 
tel.: 55.21.2629-9654 

 

Segunda Etapa - Defesa oral do anteprojeto de pesquisa e 

arguição oral. 
10.04.2019 – 4ª. feira 

Divulgação do Resultado da segunda etapa  15.04.2019 – 2a. feira 

Prazo para Recurso da 2ª. Etapa 16 a 17.04.2019 – de 13 às 17hs 

Resultado Final 25.04.2018 – 5ª. feira 

 

 

2. Inclusão do item 2.4.10 – A isenção de taxa de inscrição poderá ser solicitada, no período de 

10 a 14 de dezembro de 2018, pelo candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, e for membro de família de baixa renda, nos 

termos  do Decreto nº 6.135 de 26/06/2007. O candidato deverá apresentar o Formulário de 

Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição (Anexo VI) preenchido, anexando os seguintes 

documentos: a) Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; b) Declaração 

de que é membro de família de baixa renda. Os documentos devem ser entregues, no prazo 

acima indicado, na Secretaria do PPGJA, no horário de 13 às 17 horas. 

 

3. Inclusão no item 1.8 do seguinte docente: 

RAFAEL MARIO IORIO FILHO 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4718575T1 

 

 

4 . Alteração do item 2.2. -  Vagas e subáreas 

 

Serão oferecidas, no total, 25 (vinte e cinco) vagas, dentre as quais 01 (uma) será 

reservada para estrangeiros não residentes no Brasil, salvo se não houver interessados (hipótese 

em que as vagas serão preenchidas pelos demais candidatos). As vagas oferecidas serão 

distribuídas por subáreas (conforme a tabela abaixo) que deverão ser indicadas pelos candidatos 

no momento da inscrição, ao apresentarem o seu pré-projeto de pesquisa, e às quais 

permanecerão vinculados. 
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Linha de pesquisa Subárea 

Vagas para 

brasileiros ou 

estrangeiros 

residentes no Brasil 

Vagas para 

estrangeiros não 

residentes no 

Brasil 

Justiça administrativa e 

fortalecimento do Estado 

de Direito 

Estado de Direito 04 01 

História 04  

Meio Ambiente 04  

Saúde Coletiva 04  

Inovações na gestão dos 

órgãos da justiça 

administrativa 

Comunicação 

científica, gestão 

documental e 

arquivística 

04  

Inovações 

tecnológicas e 

eficiência na atividade 

judiciária 

04  

 

 

 

 

4. Alteração do item 1.7. – Desenvolvimento 

 

As aulas e as atividades programadas serão inteiramente presenciais e ocorrerão uma vez por 

mês, durante uma semana, nos dias e horários abaixo fixados. 

 

As aulas e atividades estão previstas para ocorrer das 9h às 13h e das 14h às 19h, nos seguintes 

períodos: 

 

12 ago. a 16 ago. 2019 / 02 a 06 set. 2019 / 23 a 27 set. 2019 / 07 a 11 out. 2019 / 4 a 8 nov. 2019 

/ 2 a 6 dez. 2019 / 16 a 20 mar. 2020 / 13 a 17 abr. 2020 / 11 a 15 mai. 2020 / 08 a 12 jun. 2020 

 

As datas acima indicadas podem sofrer alteração em razão da necessidade de algum ajuste ser 

feito pela Coordenação do curso, mediante prévio aviso aos mestrandos. 

 

Quanto aos mestrandos selecionados por meio deste Edital, o exame de qualificação ocorrerá até 

o final de março de 2021, e a defesa do trabalho final, até o final de agosto de 2021. 
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5. Alteração do ANEXO IV – Referências bibliográficas para a prova de seleção 

 

JUSTIÇA ADMINISTRATIVA E MEIO AMBIENTE 

 

ALIER, Joan Martinez. Correntes do ecologismo; Ecologia política: estudo dos efeitos 

Ecológicos distributivos. O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de 

valorização. Tradução de Maurício Waldman. São Paulo: Contexto, 2007. p. 21-39, 89-118. 

 

BARBIERI, J. C., Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, Modelos e Instrumentos. Rio de 

Janeiro: Ed. Saraiva, 2016. p.5-23, 25-49, 83-117. 

 

MAY, P., LUSTOSA, M.C., VINHA, V. (2010). Economia do Meio Ambiente. Rio de Janeiro: 

Elsevier, Campus. capítulos 1 e 4. 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

Niterói, 23 de outubro de 2018 

 

Comissão Examinadora 
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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE  TAXA DE INSCRIÇÃO  

(ANEXO VI) 

 

Eu, _______________________________________________________________________,   

CPF nº. ________________________________, portador  do documento de identidade 

nº._________________________________, candidato ao Programa de Pós Graduação em 

Justiça Administrativa (PPGJA), declaro, para fins  de pedido de isenção do pagamento do valor 

da taxa de inscrição, que _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Outrossim, estou ciente de que, em caso de deferimento do pedido, deverei realizar a minha 

inscrição no Processo Seletivo no período de 11 a 15 de março de 2019. 

 

Niterói, _____ de _____________ de ______________ 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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