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Altera o prazo de inscrição e o cronograma geral das
atividades estabelecidos pelo Edital Pucminas 067/2022 e
adendo, para o curso de Mestrado em Direito, por meio de
Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação
de Profissionais de Nível Superior (PCI), a ser ofertado pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(Pucminas) em parceria com o Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão (TJMA) e a Escola Superior da
Magistratura do Estado do Maranhão (ESMAM).

 
O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nas Leis nº 8414/2006
e nº 8446/2006,

CONSIDERANDO o contrato de prestação de serviços nº 0008_I/2022, processo
administrativo nº 45901/2021– TJMA, cujo objeto é a oferta do curso de Mestrado em
Direito, em turma especial consignada pela CAPES, a ser implementada pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (Pucminas), atendendo às demandas de
profissionais do quadro funcional do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
(TJMA);

CONSIDERANDO a Portaria ESMAM 142022, que dispõe sobre os requisitos e as
condições para participação no processo seletivo para o curso de Mestrado em Direito
objeto do contrato de prestação de serviços nº 0008_I/2022, processo administrativo nº
45901/2021– TJMA;

CONSIDERANDO o Edital Pucminas 067/2022, que dispõe sobre o processo seletivo
e matrículas para o curso de Mestrado em Direito, por meio de PCI pactuado junto ao
TJMA e à ESMAM - contrato de prestação de serviços nº 0008_I/2022, processo
administrativo nº 45901/2021– TJMA;

CONSIDERANDO o adendo ao Edital Pucminas 067/2022, que prorroga os prazos
para inscrições e altera o cronograma geral do curso;

 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Alterar o prazo de inscrição e o cronograma geral das atividades estabelecidos
pelo Edital Pucminas 067/2022 e adendo, de acordo com o Quadro Anexo I.

Art. 2º. Ficam mantidos inalterados os demais artigos e condições da Portaria Esmam

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
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142022.

Art. 3º Todos os procedimentos de inscrição, seleção, efetivação dos resultados finais e
das matrículas serão realizadas sob responsabilidade da Pucminas, em condições e
procedimentos estabelecidos no Edital Pucminas 067/2022 e adendo, pelo seguinte
endereço na internet: https://www.pucminas.br/pos/direito/Paginas/default.aspx
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
 
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.
 
GABINETE DO DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO
ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 de agosto de 2022
 
 
 

Desembargador JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Diretor da Escola Superior de Magistratura

 
 

ANEXO I
 
 

NOVO CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES
Mês/ano Atividade

15/07/2022 até
às 15h de
07/10/2022

Inscrições

até 14/10/2022,
às 20h Divulgação da lista de inscrições deferidas

18/10/2022 Prova de língua estrangeira

até 21/10/2022,
às 19h Divulgação do resultado da prova de língua estrangeira

25/10/2022,
entre 9h e 18h, Prova dissertativa

28/10/2022 Divulgação do resultado da prova dissertativa

Até 03/11/2022 Divulgação das escalas das entrevistas

7 e 8/11/2022 Entrevista e discussão do projeto de pesquisa

Até 14/11/2022 Divulgação dos resultados finais

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
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16/11/2022 a
30/11/2022

Assinatura do Termo de Compromisso (ANEXO I da Portaria ESMAM
142022
) e sua entrega à ESMAM pelo candidato aprovado, e a consequente
homologação da matrícula pela PUC Minas

Dez/2022
Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Metodologia da Pesquisa
Jurídica (22h/aula, dias 5, 6 e 7 de dezembro, Professor Marciano Seabra
de Godoi)

Fev/2023
Aulas síncronas semanais (4h) da disciplina Metodologia da Pesquisa
Jurídica, durante a 2ª e 3ª semanas de fevereiro (horário: terças-feiras, de
17h10min às 20h40min), completando as 30h dessa disciplina.

Mar/2023

Aulas presenciais, em São Luís, das disciplinas Filosofia do Direito
(22h/aula) e Democracia, Liberdade e Cidadania (22h/aula), durante a 1.ª
semana de março (segunda-feira a sábado)
Aula síncrona da disciplina Filosofia do Direito (4h/aula), na 2.ª semana, e
aula síncrona da disciplina Democracia, Liberdade e Cidadania (4h/aula), na
3.ª semana de março

Abr/2023

Aulas presenciais, em São Luís, das disciplinas Filosofia do Direito
(22h/aula) e Democracia, Liberdade e Cidadania (22h/aula), durante a 1.ª
semana de abril (segunda-feira a sábado)
Aulas síncronas da disciplina Filosofia do Direito (4h/aula), na 2.ª, 3.ª e 4.ª
semanas de abril, completando as 60 horas dessa disciplina

Mai/2023

Aulas síncronas da disciplina Democracia, Liberdade e Cidadania (4h/aula),
na 1.ª, 2.ª e 3.ª semanas de maio, completando as 60 horas dessa
disciplina.
Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Teoria do Estado
Constitucional Democrático (22h/aula), durante a 4.ª semana de maio
(quarta a sexta-feira).

Jun/2023

Aulas síncronas (4h) da disciplina Teoria do Estado Constitucional
Democrático, na 2.ª, 3.ª e 4.ª semanas de junho.
Depósito dos projetos de pesquisa, em sua versão final, aprovados pelo
orientador e pelo docente responsável pela disciplina de Metodologia da
Pesquisa Jurídica, na última semana de junho

Jul/2023

Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Teoria do Estado
Constitucional Democrático, durante a 1.ª semana de julho (quarta-feira a
sexta-feira). Aula síncrona (4h/aula) da disciplina Teoria do Estado
Constitucional Democrático, na 2.ª semana de julho, completando as 60 h
dessa disciplina

Ago/2023

Aulas presenciais, em São Luís, das disciplinas Teoria da Decisão Judicial
(22h/aula) e Autonomia Privada e Regulação (22h/aula), durante a 1.ª
semana de agosto (segunda-feira a sábado)
Aula síncrona da disciplina Teoria da Decisão Judicial (4h/aula), na 2.ª
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semana, e aula síncrona da disciplina Autonomia Privada e Regulação
(4h/aula), na 3.ª semana de agosto.

Set/2023

Aulas síncronas semanais das disciplinas Teoria da Decisão Judicial
(4h/aula), nas duas primeiras semanas, e aulas síncronas semanais da
disciplina Autonomia Privada e Regulação (4h/aula), nas 2 últimas semanas
de setembro.

Out/2023

Aulas síncronas semanais das disciplinas Teoria da Decisão Judicial
(4h/aula), nas duas primeiras semanas, e aulas síncronas semanais da
disciplina Autonomia Privada e Regulação (4h/aula), nas 2 últimas semanas
de outubro

Nov/2023

Aulas presenciais, em São Luís, das disciplinas Teoria da Decisão Judicial
(22h/aula) e Autonomia Privada e Regulação (22h/aula), durante a 1.ª
semana de novembro (segunda-feira a sábado), completando as 60 horas
dessas disciplinas.

Dez/2023

Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Processo Penal e Sistemas
Penais (22h/aula), durante a 1.ª semana de dezembro (quarta-feira a sexta-
feira). Aula síncrona da disciplina Processo Penal e Sistemas Penais
(4h/aula), na 2.ª semana de dezembro.

Fev/2024

Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Processo Penal e Sistemas
Penais (22h/aula), durante a 1.ª semana de fevereiro (quarta-feira a sexta-
feira)
Aulas síncronas semanais da disciplina Processo Penal e Sistemas Penais
(4h/aula), na 2.ª, 3.ª e 4.ª semanas de fevereiro, completando as 60 horas
dessa disciplina

Mar/2024

Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Gênero, Raça e Políticas
Públicas (22h/aula), durante a 1.ª semana de março (quarta-feira a sexta-
feira). Aula síncrona da disciplina Gênero, Raça e Políticas Públicas
(4h/aula), na 2.ª semana de março.

Abr/2024

Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Gênero, Raça e Políticas
Públicas (22h/aula), durante a 1.ª semana de abril (quarta-feira a sexta-feira)
Aulas síncronas semanais da disciplina Gênero, Raça e Políticas Públicas
(4h/aula), na 2.ª, 3.ª e 4.ª semanas de abril, completando as 60 horas dessa
disciplina

Abr/2024 Término da oferta das disciplinas

Ago/2024 Depósito dos trabalhos de conclusão (já revisados pelos orientadores) para
envio aos componentes das bancas de pré-defesa

Set/2024 Realização das bancas de pré-defesa

Out/2024 Execução dos ajustes e correções determinados nas bancas de pré-defesa

Nov/2024 Depósito das dissertações

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
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Dez/2024 Defesas públicas das dissertações

 
 

Desembargador JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Diretor da Escola Superior de Magistratura - ESMAM

Matrícula 16402

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 29/08/2022 11:08 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
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