
 
 
 

  

PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (CCS) - DEPARTAMENTO DE DIREITO 

Seleção para Ingresso em 2022.1 

 
EDITAL PARA CONCURSO DE ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA 
INTERNA E TRANSFERÊNCIA DE TURNO (CDD/CDN e CDN/CDD) 
 

ADMISSÃO EM 2022.1 
 
 
I. TRANSFERÊNCIA INTERNA 
 

Serão oferecidas para ingresso em 2022.1: 
 02 (duas) vagas para o turno Diurno  
 02 (duas) vagas para o turno Noturno 

 
1. Dos critérios de admissibilidade das inscrições do concurso de transferência 

interna:  
Haver cursado na PUC-Rio a disciplina Introdução à Ciência do Direito I, 

logrando aprovação na mesma. 
 

2. Dos critérios de classificação e de seleção dos candidatos. 
Serão considerados os seguintes critérios para seleção e classificação dos/as 

candidatos/as: 
a) currículo acadêmico e profissional; 
b) uma declaração pessoal, descrevendo os motivos de natureza acadêmica e 

profissional que o levam a buscar a graduação em Direito; 
c) histórico escolar na PUC-Rio. 

 
3. Do preenchimento das vagas 

O Departamento de Direito poderá admitir alunos/as em número inferior ao das 
vagas oferecidas.   
 
 
II. TRANSFERÊNCIA DE TURNO 
 

Serão oferecidas para 2022.1: 
 02 (duas) vagas para transferência do turno 

Noturno para o Diurno 
 02 (duas) vagas para transferência do turno 

Diurno para o Noturno 
 



 
 
Dos critérios de admissibilidade das inscrições do concurso de transferência de 
turno: 
 

a) Ter cursado pelo menos dois períodos de Direito na PUC-Rio no seu turno 
de origem, no caso de admissão por vestibular ou ENEM; 
b) No caso de alunos/as admitidos/as como portadores de diploma, 
transferência externa ou transferência interna ter cursado pelo menos quatro 
períodos de Direito na PUC-Rio no seu turno de origem. 

 
1. Em todos os casos, os/as candidatos/as deverão apresentar requerimento 

fundamentado, expondo os motivos que o/a levam a solicitar a transferência de turno. 
 
2. Havendo mais candidatos/as do que o número de vagas oferecidas, estas serão 

preenchidas levando em conta os seguintes critérios: 
a) a efetiva necessidade da transferência de turno pleiteada; 
b) número de créditos cumpridos; 
c) CR acumulado; 
d) CR do último período. 

 
 
III. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
1. No ato da inscrição, o/a candidato/a à transferência interna deverá apontar a 
primeira opção de turno e, se desejar, sua segunda opção.   
 
2. Caso o/a candidato/a aprovado/a, que indicar tanto a primeira quanto a segunda 
opção de turno, não se habilite, em virtude de sua classificação final, à inscrição na 
primeira opção, poderá inscrever-se no turno indicado em sua segunda opção. 
 
3.   O/A candidato/a que indicar apenas uma opção somente concorrerá às vagas 
destinadas ao turno da mesma. 
 
4. O Departamento de Direito poderá ainda aprovar número superior de 
candidatos/as se o planejamento acadêmico do próximo período letivo demonstrar a 
possibilidade de abertura de novas vagas. 
 
5. Não cabe recurso da decisão final do Departamento na alocação das vagas nos 
processos de transferência interna de curso e de turno. 
 
6. Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão Geral do 
Departamento. 
 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 

Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea -  
Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 22451-900  

Cx. Postal: 38097 - Telefone: (55 21) 3527-1001 


