
 
 
 

  

PUC-RIO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (CCS) - DEPARTAMENTO DE DIREITO 

Seleção para Ingresso em 2022.2 
 

EDITAL PARA CONCURSO DE ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA 
INTERNA E TRANSFERÊNCIA DE TURNO (CDD/CDN e CDN/CDD) 
 
ADMISSÃO EM 2022.2 
 
 
I. TRANSFERÊNCIA INTERNA 
 

Serão oferecidas para ingresso em 2022.2 
 02 (duas) vagas para o turno Diurno  
 02 (duas) vagas para o turno Noturno 

 
I.1. Critérios de admissibilidade das inscrições do concurso de transferência interna: 
 

(a) Haver cursado na PUC-Rio a disciplina Introdução à Ciência do Direito I 
(JUR1031), logrando aprovação na mesma. 

 
I.2. Da prova de seleção. 

A prova de seleção, presencial, será realizada no dia 16 de junho de 2022, das 
19:00 às 21:00 horas, no Auditório B-6 (6º. Andar do Edifício Frings). A prova consistirá 
em: 
 

(a) questões objetivas envolvendo conteúdo da disciplina Introdução à 
Ciência do Direito I; 

(b) dissertação a respeito do seguinte texto:  
 

 SEGATO, Rita Laura. Antropologia e direitos humanos: alteridade e ética no 
movimento de expansão dos direitos universais. Maná, n. 12, v. 1, 2006, p. 
207-236. Disponível em < 
https://www.scielo.br/j/mana/a/tRYDbBv8ZQf9SJmpvSywtjb/?lang=pt>. 

  
  

A prova valerá 10.0 (dez) pontos, sendo 4.0 (quatro) pontos referentes à parte 
objetiva e 6.0 (seis) pontos referentes à parte discursiva.  
 
 
I.3. Dos critérios de classificação e de seleção dos candidatos. 



 
 
(a) Apenas se considerarão classificados os candidatos que obtiverem na prova de seleção 
grau igual ou superior a 7,0 (sete).  
(b) O candidato que atingir grau 7,0 (sete) na prova não estará automaticamente aprovado 
no processo de seleção, na medida em que o preenchimento das vagas previstas neste 
edital se dará de acordo com o desempenho na prova dos candidatos que alcançarem o 
grau mínimo exigido. 
 
I.4. Vista e revisão de prova. 
Não serão divulgadas as notas obtidas na prova, nem serão aceitos pedidos de vista ou de 
revisão da prova. 
 
I.5. Do preenchimento das vagas. 
O Departamento de Direito poderá admitir alunos em número inferior ao das vagas 
oferecidas.   
 
 
II. TRANSFERÊNCIA DE TURNO 
 

Serão oferecidas para 2020.1: 
 02 (duas) vagas para transferência do turno 

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

Diurno para o Noturno 
 
II.1. 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 admitidos 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. 

 
II.2. Em todos os casos, os candidatos deverão apresentar requerimento fundamentado, 
expondo os motivos que o levam a solicitar a transferência de turno. 

 
II.3. Havendo mais candidatos 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  
 



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