
 

 

 
 
 
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DISCENTE nº. 01/2015 
 

Turma 2015.2 
Número de Vagas: 15 (quinze). 
 
A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos 
(PPGIDH), nível de mestrado, da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições 
legais e regulamentares, torna público, para conhecimento dos interessados, que no período de 
31 de março a 14 de abril de 2015 estarão abertas as inscrições para a seleção de alunos para 
este Programa, nas linhas de pesquisa:  
 
1° Fundamentos Teóricos dos Direitos Humanos; 
2° Práticas e Representações Sociais de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos; 
3o Alteridade, Estigma e Educação em Direitos Humanos. 
 

1. Da Inscrição 
 
1.1. A inscrição poderá ser feita no período de 31 de março a 14 de abril de 2015, excluídos 
sábados, domingos e feriados, de 8hs às 12hs, na Secretaria do PPIGDH, no Núcleo 
Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, 
(subsolo da Faculdade de Direito, na Praça Universitária s/nº, Setor Universitário – Goiânia – 
Goiás),  ou pelo Correio, via Sedex, com data de postagem dentro do período de inscrição. 
Endereço:  Universidade Federal de Goiás - Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Núcleo Interdisciplinar de Est. Pesq. em Direitos Humanos 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos 
SECRETARIA DO MESTRADO EM DIREITOS HUMANOS 
Campus Samambaia, s/nº - Goiânia - GO - 74690-900 
- Para inscrições por Correio, solicita-se que o(a) interessado(a) envie ao e-mail da Secretaria do 
PPG (direitoshumanosufg@gmail.com) a cópia digital do comprovante de envio, onde consta o 
número de identificação da encomenda.      

Parágrafo único. Será permitida a inscrição por procuração, mediante a apresentação do 
respectivo mandato, acompanhado dos documentos exigidos e do documento de identidade do 
procurador ou cópia autenticada.  
 
1.2. No ato de inscrição serão entregues, pelo candidato, os seguintes documentos:  
A. Ficha de inscrição devidamente preenchida constante como anexo III deste Edital;  
B. Cópia autenticada do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
C. Cópia autenticada da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do Passaporte ou 
RNE;  
D. Cópia autenticada do título de eleitor, acompanhado da prova de estar em dia com a Justiça 
Eleitoral; 
E. Cópia autenticada do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo 
se o candidato for estrangeiro; 
F. Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou comprovante de que concluirá o Curso de 
Graduação até a data da matrícula;  
G. Cópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação;  



 

 

 
 
 
 
 
 

H. Uma Fotografia 3x4 recente;  
I. Cópia autenticada do documento comprobatório de suficiência em língua estrangeira (se for o 
caso), conforme o que consta no item 2.5.4; 
J. Currículo Lattes impresso atualizado e devidamente comprovado com cópias da 
documentação comprobatória (O currículo Lattes deve ser preenchido na página do CNPq: 
http://lattes.cnpq.br/);  
K. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). A 
guia de recolhimento (G.R.U.) deverá ser obtida junto à secretaria do PPGDH por meio do 
endereço eletrônico direitoshumanosufg@gmail.com, mediante envio de nome completo e CPF. 
A guia será fornecida aos candidatos até 13/04 impreterivelmente. 
L. Apresentação de quatro cópias impressas de Pré-Projeto de Pesquisa, com até 15 páginas 
(fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5), com indicação da linha 
de pesquisa do programa a que se destina e com a proposição de até 3 (três) professores do 
programa como possíveis orientadores da pesquisa,  contendo obrigatoriamente os seguintes 
itens:  
1. Tema: caracterização do(s) problema(s) e do caráter interdisciplinar; 
2. Justificativa: relevância do assunto no campo de estudos de direitos humanos; 
3. Hipótese(s) de Trabalho; 
4.Fundamentação teórica: base teórica que fundamenta a proposta do projeto; 
5. Metodologia; 
6. Referências Bibliográficas. 
 
Parágrafo único: A autenticação dos documentos poderá ser feita pela Servidora Técnico-
administrativa do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, com 
base na análise dos documentos originais. Será indeferida a inscrição caso esteja faltando algum 
dos itens acima ou caso a documentação apresentada esteja em desacordo com o solicitado. 
 
1.3. Os portadores de títulos de graduação obtidos no exterior, com vínculo empregatício e/ou 
visto permanente, deverão apresentar no ato da matrícula, se aprovados, o documento de 
reconhecimento, revalidação, termo de acordo ou tratado internacional, acompanhado de 
tradução oficial, nos termos da legislação vigente.  
 
2. Do Processo de Seleção 
 
2.1. A seleção dos candidatos será realizada por uma Banca Examinadora, indicada pela 
Coordenadoria Geral do Programa e constituída por professores do PPGIDH.   
 
2.2. O Processo de Seleção compreenderá 4 (quatro) etapas:  
A. Primeira etapa: Análise do Pré-Projeto de Pesquisa; 
B. Segunda etapa: Prova de Conhecimento Específico e Prova de Língua Estrangeira; 
C. Terceira etapa: Exame Oral do Pré-Projeto de pesquisa; 
D. Quarta etapa: Análise do Currículo.  
 
2.2.1. As três primeiras etapas do processo de seleção são eliminatórias, sendo que a prova de 
suficiência em língua estrangeira, embora tenha caráter eliminatório, não será computada na 
média final.  A nota de análise do currículo é classificatória e será computada na média final 
apenas se houver empate entre os candidatos. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

2.2.2. As avaliações serão realizadas contra espelhos baseados nos critérios dispostos nos itens 
2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, e serão fundamentadas por escrito. 
 
2.2.3. Será atribuída nota de 0-10 (zero a dez), até duas casas decimais na Análise do Pré-
Projeto de Pesquisa, na Prova de Conhecimento Específico e no Exame Oral do Pré-Projeto de 
Pesquisa. 
2.2.4. Será atribuído resultado Aprovado ou Reprovado à Prova de Língua Estrangeira. 
 
2.2.5. A(o) candidata(o) que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na Análise do Pré-Projeto de 
Pesquisa, na Prova de Conhecimento Específico e no Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa ou 
que for Reprovado na Prova de Língua Estrangeira, será eliminado do processo seletivo. 
 
2.2.6. A média final dos candidatos não eliminados será estabelecida de acordo com o seguinte 
cálculo: 
a) A nota aferida na Análise e no Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa terá peso igual a 60% 
da nota final. 
b) A nota aferida na prova de Conhecimento Específico terá peso igual a 40% da nota final; 
c) A nota da avaliação do currículo será utilizada para desempate entre os candidatos, caso seja 
necessário. 
 
2.3. Das provas. 
 
2.3.1. As quatro etapas avaliativas serão realizadas no Núcleo Interdisciplinar de Estudos e 
Pesquisas em Direitos Humanos (no subsolo da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Goiás, em Goiânia) nas datas e horários designadas neste Edital. 
 
2.3.2. As(os) candidatas(os) deverão comparecer às provas da segunda e terceira etapas do 
Processo de Seleção munidas(os) de Carteira de Identidade ou documento com foto. 
 
2.3.3. As(os) candidatas(os) que chegarem ao local da prova após o início da mesma serão 
desclassificados.  
 
2.3.4. Não será permitido o uso de telefones celulares, pagers, radiocomunicadores, relógios ou 
aparelhos similares durante a realização de nenhuma etapa do processo avaliativo. 
 
2.4. Primeira etapa: Análise do Pré-Projeto de Pesquisa (eliminatória) 
 
2.4.1. A análise do Pré-Projeto de Pesquisa será realizada pela Banca Examinadora de acordo 
com os seguintes critérios: 
A. Possibilidade de orientação por parte de docente do programa (possível ou não-possível); 
B. Compatibilidade com a temática dos direitos humanos e com a linha de pesquisa escolhida 
(valor: de 0 a 2,0 pontos); 
C. Clareza na apresentação e delimitação do tema (valor: de 0 a 2,0 pontos); 
D. Articulação dos conceitos e argumentos às hipóteses propostas (valor: de 0 a 2,0 pontos); 
E. Fundamentação teórica e adequação da bibliografia ao tema proposto (valor: de 0 a 2,0 
pontos); 
F. Pertinência acadêmica e articulação com a perspectiva interdisciplinar (valor: de 0 a 2,0 
pontos). 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
2.4.2. Projetos que forem identificados como plágio (total ou parcial) serão desclassificados, o 
que implica a reprovação imediata do candidato. 
 
 
2.5. Segunda etapa: Prova de Conhecimento Específico e Prova de Língua Estrangeira 
(eliminatórias). 
 
2.5.1.A prova de conhecimento específico versará sobre os textos relacionados no Anexo I deste 
Edital e terá duração de até 03 (três) horas;  
 
2.5.2. Não será permitida consulta a textos ou anotações de qualquer natureza;  
 
2.5.3. As provas serão avaliadas pela Banca Examinadora de acordo com os seguintes critérios:  

a. grau de conhecimento do tema proposto (valor: de 0 a 2,0 pontos); 
b. clareza e o rigor da análise (valor: de 0 a 2,0 pontos);  
c. sistematização e coerência dos argumentos (valor: de 0 a 2,0 pontos);  
d. correção da linguagem e clareza de expressão(valor: de 0 a 2,0 pontos);  
e. capacidade em depreender o sentido das teses, conceitos e argumentos apresentados pelo texto 

(valor: de 0 a 2,0 pontos).  
 
2.5.4. A prova de língua estrangeira constará de texto para tradução e terá a duração de até 03 
(três) horas.  Será permitido o uso de dicionário impresso e individual. 
 
2.5.5. Os candidatos deverão eleger, no ato de inscrição, informando na respectiva ficha, para 
fins de realização de Prova de Língua Estrangeira, um dos seguintes idiomas: inglês, francês, ou 
espanhol.  
 
2.5.6. Dos candidatos estrangeiros exigir-se-á comprovação de domínio da Língua Portuguesa.  
 
2.5.7. Os portadores de diploma ou certificado oficial reconhecido internacionalmente de 
suficiência em língua estrangeira, obtidos no Brasil ou no exterior, poderão solicitar, no ato da 
inscrição, a dispensa da prova de suficiência em língua estrangeira. Caberá à Comissão de 
Seleção deferir ou indeferir a solicitação, segundo os seguintes critérios (as situações não 
previstas serão decididas pela Comissão de Seleção):  
a. Para Língua Inglesa deve ser apresentado certificado do Test of English as Foreign 
Language – TOEFL (mínimo de 213 pontos para o Computer-based-Test -CBTou 550 pontos 
para o Paper-based-Test ou 80 pontos para o Internet-based-Test – IBT) ou ainda, do 
International English Language Test – IELTS (mínimo de 6,0 pontos), ambos com validade de 2 
anos;  
b. Para Língua Francesa deve ser apresentado certificado da Aliança Francesa 
comprovando ou aprovação em teste de proficiência preparado para Capes/Cnpq ou diploma 
Delf, nível B1 com validade de 2 anos;  
c. Para Língua Espanhola deve ser apresentado o DELE (Diploma de Espanhol como 
Língua Estrangeira), outorgado pelo Instituto Cervantes, com nível B2 (nível intermediário) 
como mínimo exigido.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

2.5.8.As provas de língua estrangeira serão avaliadas pela Banca Examinadora de acordo com 
os seguintes critérios: capacidade do candidato em demonstrar intelecção do texto e capacidade 
expressiva em língua portuguesa.  
 
2.5.9. A avaliação consistirá apenas em aprovado ou reprovado, não entrando no cômputo das 
médias obtidas pelos candidatos. 
 
 
2.6. Terceira etapa: Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa (eliminatória). 
 
2.6.1. Cada candidato terá de 10 a 15 minutos para sustentar oralmente, frente à banca 
examinadora, seu pré-projeto de pesquisa. A esta apresentação seguirá a arguição da banca 
sobre o pré-projeto e sobre a apresentação oral.  
 
2.6.2.O exame oral será realizado pela Banca Examinadora de acordo com os seguintes 
critérios: 
A. Compatibilidade com a temática dos direitos humanos e com a linha de pesquisa escolhida 
(valor: de 0 a 2,0 pontos); 
B. Clareza na apresentação e delimitação do tema (valor: de 0 a 2,0 pontos); 
C. Articulação dos conceitos e argumentos às hipóteses propostas (valor: de 0 a 2,0 pontos); 
D. Fundamentação teórica e adequação da bibliografia ao tema proposto (valor: de 0 a 2,0 
pontos); 
E. Pertinência acadêmica e articulação com a perspectiva interdisciplinar (valor: de 0 a 2,0 
pontos). 
 
Parágrafo único: O Exame Oral será público, vedada a presença de candidatos concorrentes, 
sendo defeso ao público arguir quaisquer dos candidatos. 
 
 
2.7. Quarta etapa: Análise do currículo - classificatória  
 
2.7.1. O currículo será avaliado pela Banca Examinadora a partir dos critérios que constam no 
anexo II do presente edital. 
 
2.7.2.Os documentos comprobatórios do Currículo Lattes deverão obrigatoriamente ser 
apresentados na forma do anexo ao currículo sob pena de não serem pontuados. 
 
 
3-Disposições Gerais  
 
3.1. Serão disponibilizadas 15 (quinze) vagas para o Processo Seletivo 2015, a serem 
preenchidas segundo a ordem classificatória, não havendo obrigatoriedade de preenchimento de 
sua totalidade, estando sujeita à pontuação final obtida e à disposição de orientador na área 
específica do projeto. 
 
3.2. Seguirão para a segunda etapa somente os candidatos aprovados na primeira etapa; seguirão 
para a terceira e quarta etapas somente os candidatos aprovados na segunda etapa. A 
classificação da(o) candidata(o) dependerá das notas atribuídas pela banca examinadora de 



 

 

 
 
 
 
 
 

acordo com o item 2.2.4 deste edital. A lista dos aprovados para segunda etapa e para as terceira 
e quarta etapas será divulgada em ordem de classificação. 
 
3.3. Terminado o processo seletivo serão divulgados os resultados. A divulgação dos resultados 
finais indicará apenas os nomes dos candidatos aprovados e classificados, com suas respectivas 
médias finais, relacionados em ordem decrescente de classificação. A nota final da(o) 
candidata(o) será calculada pela média ponderada das notas obtidas nas seguintes etapas do 
processo seletivo, de acordo com o item 2.2.5. 
 
3.4 Em caso de empate na média geral, a classificação será feita de acordo com a avaliação do 
Currículo. 
 
3.5. Os resultados serão afixados na entrada do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas 
em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, Goiânia sem prejuízo de outros locais 
a serem escolhidos para uma maior publicidade dos atos (site do Programa de Mestrado, por 
exemplo). 
 
3.6. Recursos poderão ser interpostos junto à Secretaria do PPGDH no prazo de 48 horas a 
partir da divulgação do resultado de cada etapa eliminatória. 
 
3.7. Os candidatos não selecionados deverão retirar os documentos apresentados no ato da 
inscrição, pessoalmente ou por procuração, na secretaria do Curso, no prazo máximo de 30 dias 
após a divulgação do resultado da seleção. Após este período, o material será enviado para 
reciclagem. 
 
4. Da Banca Examinadora 
 
4.1. A Banca Examinadora será designada pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Direitos Humanos dentre os professores integrantes do corpo do próprio 
Programa por meio de portaria específica, em que constem membros titulares e suplentes, a ser 
divulgada no mural e no sítio do Núcleo de Direitos Humanos até a data designada pelo 
calendário constante no item 5. 
 
4.2. É vedada a participação, nas Bancas Examinadoras, de cônjuge, companheiro ou parente 
colateral por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, ou que tenha relação de interesse 
com qualquer dos candidatos.  
 
4.2.1. Nenhum membro de banca examinadora poderá ter vínculo em atividade profissional, do 
tipo associativo civil ou comercial, ou submissão hierárquica, com base nos regimes jurídicos 
estatutário ou celetista, com candidato que tiver sua inscrição homologada no concurso a que se 
refere o presente edital. 
 
4.2.2. Qualquer candidato com inscrição homologada poderá alegar suspeição contra qualquer 
membro ou suplente da Banca Examinadora para  Coordenadoria de Pós-Graduação do 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, no prazo de dois dias úteis a 
contar da publicação da portaria que designar seus componentes, formalizada em petição 
devidamente fundamentada e instruída com provas pertinentes, apontando uma ou mais das 
restrições estabelecidas no art. 20, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
4.2.3. A Coordenadoria de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em 
Direitos Humanos decidirá sobre a alegação, no prazo de cinco dias úteis, de cuja decisão 
caberá interposição de recurso no prazo de dois dias úteis, a ser recebido sem efeito suspensivo, 
para o Pró-Reitor de Pós-Graduação, como última instância administrativa. 
 
5. Calendário de realização do Processo de Seleção. 
 
A. Inscrições: 31 de março a 14 de abril de 2015 
B. Homologação das inscrições e divulgação: 17 de abril de 2015. 
C. Prazo de interposição de recurso referente ao indeferimento de inscrições: até 48 horas da 
divulgação do resultado. 
D. Prazo final para divulgação da Banca Examinadora: 22 de abril de 2015. 
E. Apresentação do resultado dos recursos: 23 de abril de 2015. 
F. Divulgação, em ordem de classificação, dos candidatos aprovados para a segunda etapa: dia 
08 de maio de 2015 às 18hs no mural do PPGIDH e na página do Programa na Internet. 
G. Prazo de interposição de recursos referentes à Análise do Pré-Projeto de Pesquisa: até 48 
horas da divulgação do resultado. 
H. Apresentação do resultado dos recursos: dia 12 de maio de 2015. 
I. Realização da prova de conhecimento específico: 18 de maio de 2015, de 8:30hs às 11:30hs. 
J. Realização da prova de língua estrangeira: 18 de maio de 2015, de 14:30hs às 17:30hs. 
K. Divulgação em ordem de classificação, dos candidatos aprovados para a próxima etapa e do 
cronograma das provas orais: 25 de maio de 2015, às 18hs, no mural do PPGDH e na página do 
Programa na Internet.  
L. Prazo de interposição de recursos referentes às provas de conhecimento específico e de 
língua estrangeira: até 48 horas da divulgação do resultado. 
M. Apresentação do resultado dos recursos: 29 de maio de 2015. 
N. Realização do exame oral do pré-projeto de pesquisa: 8, 9 e 10 de junho de 2015.   
O. Divulgação do resultado do exame oral dos pré-projetos: 12 de junho de 2015. 
P. Prazo de interposição de recursos referentes às avaliações dos pré-projetos: até 48 horas da 
divulgação do resultado. 
Q. Apresentação do resultado dos recursos: 16 de junho de 2015. 
R. Divulgação da lista final dos candidatos aprovados no processo seletivo, em ordem de 
classificação: 19 de junho de 2015 às 18:00h. Local: mural da PPGIDH e na página do 
Programa na internet. 
 
6. Da Matrícula. 
 
6.1. Divulgada a lista dos candidatos selecionados, a Coordenadoria do PPGIDH estabelecerá o 
calendário de efetivação da matrícula.  
 
6.2. No ato da matrícula deverão ser entregues os seguintes documentos, sem prejuízo de outros 
que possam ser solicitados:  
A. Requerimento de matrícula (modelo na secretaria do programa);  
B. Declaração assinada pela/o candidata/o constando disponibilidade mínima de 20 horas 
semanais, além dos períodos reservados às aulas, para atender a atividades do PPGDH (modelo 
na secretaria do programa). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

7. Das disposições finais  
 
7.1.  As provas escritas deverão ser redigidas com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
7.2. Os rascunhos serão entregues aos examinadores juntamente com as respectivas provas 
escritas. 
 
7.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção designada pelo 
CPPG  

 
 

Goiânia, 24 de março de 2015.  
 
 

 
Profa. Dra. Luciana de Oliveira Dias 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos 
 
 

Prof. Dr. Ricardo de Lima Barbosa 
Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
LISTA DOS TEXTOS PARA A PARA PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
 
    
2015 

BRAGATO, Fernanda Frizzo. Uma critica descolonial ao discurso eurocêntrico dos direitos 
humanos. In: LOPES, Ana Maria D´Ávila; MAUÉS, Antonio Moreira (Orgs). A eficácia 
nacional e internacional dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. pp. 105-
118. 

DOUZINAS, Costas. O Fim dos Direitos Humanos. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2009. (Cap. 
13: Os direitos humanos do outro). páginas 349-374. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Desarrollo o libre determinación? In: _____. Derechos 
humanos, democracia y desarrollo. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y 
Sociedad, Dejusticia, 2014. pp. 67-105. 
 
SCOTT, Joan. O enigma da igualdade. Estudos Feministas, Florianópolis, 13(1): 216, janeiro-
abril/2005. pp. 11-30. 
 
SILVA, A. M. M. ; TAVARES, C.. Educação em Direitos Humanos no Brasil: contexto, 
processo de desenvolvimento, conquistas e limites. Revista Educação (PUCRS. Online), v. 36, 
2013. pp. 50-58. 
 
RUIZ, Castro M. M. Bartolomé. Mimese, memória e violência: aberturas críticas para uma 
cultura dos direitos humanos. In: RODINO, Ana Maria; et al (Orgs). Cultura e Educação em 
Direitos Humanos na América Latina. João Pessoa: Editora UFPB, 2014. pp. 235-264. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

 
 

1 – Atividades de Ensino  
Item Pontuação 

1.1. Docência 4,0 pontos /ano - Máximo 12 pontos 
1.2. Orientação de TCC 2,0 pontos por trabalho- Máximo 8 pontos 
1.3. Monitoria  2,0 pontos /ano – Máximo 4 pontos 

  
 

2 – Atividades de Pesquisa 
Item Pontuação 

2.1. Iniciação científica 3,0 pontos /ano Máximo 6,0 pontos 
2.3. Participação em projetos de pesquisa 0,5 pontos /projeto. Máximo 5,0 pontos 
2.4. Bolsista de apoio técnico 3,0 pontos /ano Máximo 3,0 pontos 

 
 

3 – Atividades de Extensão  
Item Pontuação 

3.1. Palestras e comunicações 1,0 pontos /palestra. Máximo 10 pontos 
3.2. Participação em eventos 0,25 pontos /evento Máximo 0,5 pontos 

3.3. Bolsa de Extensão 2,0 pontos /ano. Máximo 4 pontos 
3.4. Cursos com mais de 20h/a 0,5 pontos /curso. Máximo 0,5 pontos 

 
 

4 – Produção Científica 
(Base Qualis / CAPES / área interdisciplinar) 

Item Pontuação 
Artigo publicado em revista científica A1 – B1 10,0 pontos 
Artigo publicado em revista científica B2 – B5 3,0 pontos 

Resumo, ou texto completo, publicado em 
Anais de Congresso 

0,5 pontos 

Livro ou Capítulo de Livro com ISSN 6 pontos 
Tradução de artigo ou capítulo de livro 5 pontos 

 
 

5 – Outras atividades 
Item Pontuação 

5.1. Curso de Especialização Lato Sensu 
concluído 

3,0 pontos 

5.2. Experiência profissional relacionada aos 
direitos humanos. 

 
1,0 pontos /ano. Máximo 10 pontos 

5.3.. Prêmios 1,0 pontos 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III - FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome _____________________________________________________________________________ 

RG (nº./órgão emissor):________________________________Data de expedição ________________ 

CPF:______________________________ Nacionalidade ____________________________________ 

Naturalidade ______________________________ Estado Civil: ______________________________ 

Endereço_____________________________________________________________________________

____________________________________________ CEP. _________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________ 

Tel.: (Res.) ______________________ (Com.) ____________________ (Celular) __________________ 

 

1.Qual a formação superior do candidato curso/universidade)?__________________________________ 

1.1Qual universidade?___________________________________________________________________ 

 

2. Qual é atividade profissional do(a) candidato(a) atualmente? __________________________________ 

2.1 Regime de trabalho (horas/semana):____________________________________________________ 

2.2Atividades complementares: __________________________________________________________ 

 

3. O candidato é professor(a) de alguma Instituição de Ensino Superior? (  ) Sim   (  ) Não 

Em caso afirmativo, qual? ______________________________________________________________ 

Qual o regime de trabalho?______________________________________________________________ 

 

4. O candidato dispõe de tempo integral para dedicar-se exclusivamente ao curso? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

5. Tempo semanal disponível para atividades acadêmicas extra-aulas (mínimo 20 h): 

(  ) 40 a 30 horas    (  ) 30 a 20 horas 

 

6. Qual a opção para Prova de Língua Estrangeira? 

(  ) Inglês  (  )Espanhol  (  ) Francês  

 

7. O candidato declara-se ciente da obrigatoriedade de participar de todos os eventos realizados pelo 

PPGIDH. 

 

Goiânia, ...... de ...................... de 2015          Assinatura:_______________________________________ 


