
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE DIREITO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

EDITAL PPGD/UFBA N. 15/2021 

 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA, no uso de suas 

atribuições, faz saber, nos termos do presente Edital, aprovado, à unanimidade, pelo 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA em reunião realizada em 

16/07/2021, que estão abertas inscrições para os Prêmios - Esperança Garcia, Zuzu Angel e 

Luís Gama, conforme as seguintes regras: 

 

1. O Prêmio Esperança Garcia será concedido à melhor Tese de Doutorado do PPGD/UFBA 

durante o ano de 2021, podendo concorrer as Teses defendidas no período compreendido 

entre 01/01/2021 e 31/12/2021.  

 

2. O Prêmio Zuzu Angel será atribuído à melhor Dissertação de Mestrado do PPGD/UFBA 

durante o ano de 2021, podendo concorrer as Dissertações defendidas no período 

compreendido entre 01/01/2021 e 31/12/2021.  

 

3. O Prêmio Luís Gama será concedido ao melhor Artigo de autoria de aluna(o) do 

PPGD/UFBA durante o ano de 2021, podendo concorrer os artigos publicados em periódico 

ou em anais de eventos no período compreendido entre 01/01/2021 e 31/12/2021. 

 

4. As inscrições encontram-se abertas a partir data de publicação deste Edital até o dia 

31/12/2021, devendo ser feitas por meio de correspondência dirigida para o endereço de 

correio eletrônico ppgddireito@gmail.com, indicando-se, no campo assunto, a expressão 

“INSCRIÇÃO REF. EDITAL 15/2021 PPGD/UFBA”, anexando-se à mensagem unicamente: 

a) o arquivo integral da tese/dissertação ou do artigo em formato pdf; b) o arquivo digital da 

ata de defesa de tese/dissertação; e c) comprovação da publicação do artigo em periódico ou 

em anais de eventos. 

 

5. Os trabalhos serão avaliados por Comissão Examinadora independente, composta pelos 

seguintes Professora(e)s Externa(o)s: Profa. Dra. Luciana de Aboim Machado (SE); Prof. Dr. 

Paulo Roberto Barbosa Ramos (MA); e Profa. Dra. Mércia Cardoso de Souza (CE).  

6. Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: a) originalidade; b) 

fundamentação teórica; c) qualidade redacional; (d) uso adequado de referências 

bibliográficas; e (e) relação com as Áreas de Concentração do Programa de Pós-Graduação 

em Direito da UFBA, a saber, “Direitos Fundamentais e Acesso à Justiça” e “Jurisdição 

Constitucional e Novos Direitos". 



7. Em caso de empate, será utilizado, como critério de escolha pela referida Comissão 

Examinadora, a maior pertinência do trabalho com temática associada às biografias de 

Esperança Garcia, Zuzu Angel e Luís Gama.  

 

8. A(o)s premiada(o)s  receberão os respectivos certificados de mérito acadêmico e um 

conjunto de obras doadas pelo Corpo Docente do PPGD/UFBA. 

 

9. A divulgação dos resultados e a entrega das premiações ocorrerão em Sessão Pública do 

Colegiado do PPGD/UFBa, a ser realizada no primeiro semestre de 2022. 

 

 

Salvador, 19 de julho de 2021. 

 

 

 

Prof. Ricardo Maurício Freire Soares 

Coordenador do PPGD-UFBA 
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