
 

 

 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS 
ISOLADAS NO SEMESTRE 2021/2 
 

A solicitação de matrícula em disciplina isolada deverá ser feita por meio do e-mail da 

secretaria do Programa de Pós-Graduação (PPG) ao qual a disciplina está vinculada. 

O e-mail de contato da secretaria do PPG pode ser encontrado na tabela apresentada a 

seguir, na qual também constam informações detalhadas sobre cada uma das disciplinas 

(ementas, carga horária, número de créditos professores, horários etc.). 

Cópias dos seguintes documentos deverão ser enviadas por e-mail em formato 

digitalizado: 

• CPF 

• Carteira de Identidade (frente e verso) 

• Certidão de Nascimento e/ou Casamento  

• Diploma de graduação (frente e verso) 

 

Observações:  

(1) O valor de cada disciplina corresponde ao número de créditos multiplicado pelo valor 

do crédito (R$ 568,60), com pagamento em até quatro parcelas; (2) a aceitação da 

solicitação de matrícula dependerá da disponibilidade de vagas; (3) as datas e horários 

das disciplinas poderão sofrer alterações até o início do período de matrículas. 

 

Passo Fundo, junho de 2021. 

 

Divisão de Pós-Graduação – Setor Stricto Sensu 

Vice-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Universidade de Passo Fundo 

 

 
 
 
 



 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – PPGDireito 
ppgdireito@upf.br 
 

 

  

Seminários de Pesquisa III: Jurisdição 
Constitucional e Democracia

Felipe Chiarello 2 40

São abordados temas complementares 
importantes nas áreas da concentração 
do curso. Os temas são aprovados em 
reunião do Colegiado do Curso, a partir 
de propostas encaminhadas pelos 
professores e/ou alunos. Podem ser 
ministradas por professores do Programa 
de Pós- Graduação em Direito, 
professores da UPF ou de outras 
instituições de ensino e /ou pesquisa.

agosto a 
dezembro

sexta 17:00-22:00

Seminários de Pesquisa V: Jurisdição 
Constitucional e Democracia

Marcos Leite 
Garcia

2 40

São abordados temas complementares 
importantes nas áreas da concentração 
do curso. Os temas são aprovados em 
reunião do Colegiado do Curso, a partir 
de propostas encaminhadas pelos 
professores e/ou alunos. Podem ser 
ministradas por professores do Programa 
de Pós- Graduação em Direito, 
professores da UPF ou de outras 
instituições de ensino e /ou pesquisa.

agosto a 
dezembro

quinta 17:00-22:00

Seminários de Pesquisa VII: Jurisdição 
Constitucional e Democracia

Luiz Ernani 
Bonesso de Araujo

2 40

São abordados temas complementares 
importantes nas áreas da concentração 
do curso. Os temas são aprovados em 
reunião do Colegiado do Curso, a partir 
de propostas encaminhadas pelos 
professores e/ou alunos. Podem ser 
ministradas por professores do Programa 
de Pós- Graduação em Direito, 
professores da UPF ou de outras 
instituições de ensino e /ou pesquisa.

agosto a 
dezembro

sexta 17:00-22:00

Seminários de Pesquisa VIII: Jurisdição 
Constitucional e Democracia

Leonel Severo 
Rocha

2 40

São abordados temas complementares 
importantes nas áreas da concentração 
do curso. Os temas são aprovados em 
reunião do Colegiado do Curso, a partir 
de propostas encaminhadas pelos 
professores e/ou alunos. Podem ser 
ministradas por professores do Programa 
de Pós- Graduação em Direito, 
professores da UPF ou de outras 
instituições de ensino e /ou pesquisa.

agosto a 
dezembro

quinta 17:00-22:00

Seminários de Pesquisa IV: Relações 
Sociais e Dimensões do Poder

Rogerio Da Silva 2 40

São abordados temas complementares 
importantes nas áreas da concentração 
do curso. Os temas são aprovados em 
reunião do Colegiado do Curso, a partir 
de propostas encaminhadas pelos 
professores e/ou alunos. Podem ser 
ministradas por professores do Programa 
de Pós- Graduação em Direito, 
professores da UPF ou de outras 
instituições de ensino e /ou pesquisa.

agosto a 
dezembro

sexta 17:00-22:00

Seminários de Pesquisa V: Relações 
Sociais e Dimensões do Poder

Alvaro Sanches 
Bravo

2 40

São abordados temas complementares 
importantes nas áreas da concentração 
do curso. Os temas são aprovados em 
reunião do Colegiado do Curso, a partir 
de propostas encaminhadas pelos 
professores e/ou alunos. Podem ser 
ministradas por professores do Programa 
de Pós- Graduação em Direito, 
professores da UPF ou de outras 
instituições de ensino e /ou pesquisa.

agosto a 
dezembro

quinta 17:00-22:00

Período
Dia da 
semana

Horário Disciplina Professor Créditos
Carga 
horária

Ementa
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Seminários de Pesquisa VI: Jurisdição 
Constitucional e Democracia

Fiammetta Salmoni 2 40

São abordados temas complementares 
importantes nas áreas da concentração 
do curso. Os temas são aprovados em 
reunião do Colegiado do Curso, a partir 
de propostas encaminhadas pelos 
professores e/ou alunos. Podem ser 
ministradas por professores do Programa 
de Pós- Graduação em Direito, 
professores da UPF ou de outras 
instituições de ensino e /ou pesquisa.

agosto a 
dezembro

sexta 17:00-22:00

Período
Dia da 
semana

Horário Disciplina Professor Créditos
Carga 
horária

Ementa


