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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 
EXTERNA E PORTADORES DE DIPLOMA 

ADMISSÃO EM 2022.1 
 
I. TRANSFERÊNCIA EXTERNA (IES nacionais e estrangeiras) 
 

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

 
1. Critérios de admissibilidade das inscrições ao concurso de transferência externa: 
(a) de IES brasileira: 
- estar cursando até o 5º (quinto) período de Direito ou equivalente, nos casos de cursos 
seriados;  
- uma declaração pessoal, descrevendo os motivos de natureza acadêmica que o/a levam 
a desejar transferir-se para o curso de Direito da PUC-Rio. 
 
(b) de IES estrangeira: 
- uma declaração pessoal, descrevendo os motivos de natureza acadêmica que o/a levam 
a desejar transferir-se para o curso de Direito da PUC-Rio. 
 

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 da IES originária. 

 
2. Do preenchimento das vagas 

O Departamento de Direito poderá admitir alunos/as em número inferior ao das vagas 
oferecidas.  Neste caso, o Departamento de Direito se reserva a prerrogativa de preencher 
essas vagas com candidatos aprovados no processo seletivo de portadores de diploma de 
ensino superior.   
 

3. Do aproveitamento de estudos 
O Departamento de Direito restringirá a avaliação do aproveitamento de estudos a 50% 
(cinquenta por cento) das disciplinas obrigatórias do Núcleo Profissional e de eletivas de 
dentro do Departamento, de acordo com o fluxograma do curso. 
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II. PORTADOR DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR 
 

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

 
1. Critérios de admissibilidade das inscrições ao concurso de portador de 

diploma de ensino superior: 
a) não ter matrícula ativa ou trancada no curso de Direito de outra IES.  Neste caso, 

o/a candidato/a deverá habilitar-se ao concurso de transferência externa; 
b) histórico escolar que comprove coeficiente de rendimento acumulado igual ou 

superior a 7.0, no caso de graduação nas áreas de Ciências Sociais e Humanas, e 
6.0, no caso de graduação nas áreas Técnico-Científicas e Biomédicas. 

 
2. Dos documentos suplementares a serem apresentados 

Além dos documentos obrigatórios a serem apresentados à D.A.R., o candidato deverá 
apresentar, no ato da inscrição: 

 currículo acadêmico e profissional; 
 uma declaração pessoal, descrevendo os motivos de natureza acadêmica e 

profissional que o levam a buscar uma segunda graduação em Direito. 
 

3. Dos critérios de classificação e de seleção dos candidatos. 
Serão considerados os seguintes critérios para seleção e classificação dos candidatos: 

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 das graduações anteriores. 

 
4. Do preenchimento das vagas. 

O Departamento de Direito poderá admitir alunos/as em número inferior ao das vagas 
oferecidas.  Neste caso, o Departamento de Direito se reserva a prerrogativa de preencher 
essas vagas com candidatos/as aprovados/as no processo seletivo de transferência 
externa. 
 
5.  Do aproveitamento de estudos 
O Departamento de Direito restringirá a avaliação dos pedidos de aproveitamento de 
estudos realizados fora da PUC-Rio pelos/as candidatos/as aprovados/as às disciplinas do 
Núcleo Básico, Teológicas, da área de Filosofia e eletivas de fora do Departamento, de 
acordo com o fluxograma do curso. 
 
III.  DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
1. A inscrição deverá ser solicitada através de um requerimento de inscrição, através do 
link https://www.ccpa.puc-rio.br/ingresso/, no prazo de 25 de setembro a 27 de outubro 
de 2021, no qual deverá ser preenchidos todos os campos, inclusive indicando o 
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curso/habilitação e o turno para os quais deseja ingressar. No ato da inscrição, o/a 
candidato/a deverá apontar a primeira opção de turno e, se desejar, sua segunda opção.   

a) 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. 

b) O candidato que indicar apenas uma opção somente concorrerá às vagas 
destinadas ao turno da mesma. 

2. Para que seja efetivada a inscrição, o candidato deverá anexar no seu requerimento de 
inscrição, TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. 

3. Após recebido o requerimento e antes da avaliação acadêmica, a Seção de Admissão 
procederá uma verificação para determinar a integridade dos documentos 
anexados.  Entre outras, são causas para  rejeição: ausência de dados essenciais ou 
informações divergentes entre documentos, ilegibilidade, rasuras etc. Cabe, 
exclusivamente, ao/à candidato/a a responsabilidade de apresentar a documentação 
correta, legível e sem cortes. Processos incompletos ou incorretos serão rejeitados e 
devolvidos solicitando outras informações e/ou documentos. 

4. O resultado do pedido, as instruções e a data para a matrícula serão divulgados 
pela  Seção   de  Admissão,   da   Diretoria   de Admissão  e  Registro,  através  do próprio 
requerimento.  Caso não receba a resposta no requerimento de inscrição, favor entrar em 
contato com a Seção de Admissão pelo telefone (21) 3527-1341 ou através do e-mail: 
grad-dar@puc-rio.br  . 

5. O Departamento de Direito poderá aprovar número superior de candidatos se o 
planejamento acadêmico do próximo período letivo demonstrar a possibilidade de 
abertura de novas vagas.  

6. Os/As candidatos/as aprovados/as por processo de seleção de transferência externa ou 
de portador de diploma somente poderão se habilitar à transferência de turno depois de 
cursarem quatro períodos na PUC-Rio, submetendo-se às regras estabelecidas em edital 
para transferência de turno. 

7. Não cabe recurso da decisão final do Departamento na alocação das vagas nos 
processos de admissão por transferência externa ou portadores de diploma. 

8. Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão Geral do 
Departamento. 
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