
                        
 
 

 
 
 

EDITAL Nº30/2021/PPGD 

PROCESSO SELETIVO – PPGD/PUCPR 

PRIMEIRA ETAPA / PROVA DISSERTATIVA 
 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em atenção ao disposto no Edital n. 

28/2021/PPGD, estabelece os procedimentos preliminares para a realização da prova 

dissertativa pelos candidatos regularmente inscritos no processo seletivo para 

ingresso no PPGD – mestrado e doutorado. 

1. Data de realização da prova: 01/10/2021 

2. Horário: das 14:00h às 16:00h. 

3. Observando a Área de Concentração indicada no ato da inscrição, os candidatos 

ao MESTRADO deverão ingressar na prova utilizando o link: 

- Direito Socioambiental e Sustentabilidade: 

https://us.bbcollab.com/guest/14bf258e00f4486cab755a7db63120a6  

- Direito Econômico e Desenvolvimento: 

https://us.bbcollab.com/guest/eb5a6360bba94708a2946cb297805149   

4. Observando a Área de Concentração indicada no ato da inscrição, os candidatos 

ao DOUTORADO deverão ingressar na prova utilizando o link: 

- Direito Socioambiental e Sustentabilidade: 

https://us.bbcollab.com/guest/dd22d4c32dcf4f5f9bb8c09eb45f8cce  

- Direito Econômico e Desenvolvimento: 

https://us.bbcollab.com/guest/09e2e851db4b4f92a470182172a74a3f   

5. Os candidatos que realizarem a prova em Área de Concentração ou curso 

(mestrado/doutorado) diverso daquele indicado no ato da inscrição serão 

automaticamente desclassificados. 

6. Os candidatos deverão ingressar nas respectivas salas virtuais, para a realização 

da prova dissertativa, com 15 minutos de antecedência. 
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 7. Às 14:00h será feita a primeira verificação de presença, com registro de imagem. 

8. Na sequência, serão repassadas aos candidatos as informações necessárias à 

realização da prova dissertativa.  

9. Às 14:05h será feita a segunda e última verificação de presença, com registro de 

imagem.  

10. Os candidatos que não estiverem nas salas virtuais em ambas as verificações de 

presença serão automaticamente desclassificados. 

11. Durante todo o período de realização da prova dissertativa, sob pena de 

desclassificação, os candidatos deverão: 

a) permanecer nas respectivas salas, com suas câmeras ligadas; 

b) permanecer com seus microfones desligados. 

12. Durante todo o período de realização da prova dissertativa, sob pena de 

desclassificação, fica vedado aos candidatos: 

a) ausentar-se do local de realização da prova; 

b) estabelecer qualquer forma de comunicação com outras pessoas ou 

candidatos. 

13. O contato com os moderadores fica restrito à necessidade de reportar eventuais 

problemas técnicos. 

 

Curitiba, 29 de setembro de 2021. 

       

 

Profa. Dra. Cinthia Obladen de Almendra Freitas 

Coordenadora do PPGD/PUCPR 

 


