
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS 

EDITAL DE SELEÇÃO DISCENTE nº. 01/2020 

 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH), níveis 

de Mestrado e de Doutorado, da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais e 

regulamentares, torna público, para conhecimento dos(as) interessados(as), que, no período de 29/07 à 

23/08 de 2019, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de estudantes regulares das respectivas 

turmas de mestrado e de doutorado, visando à vinculação de novos(as) pesquisadores(as) às linhas de 

pesquisa e aos eixos temáticos representativos de projetos de pesquisa atualmente desenvolvidos pelos(as) 

professores(as) orientadores(as) no âmbito do PPGIDH: 

 

Preâmbulo   

Estabelece-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a devida publicação, para apresentação de eventual 

impugnação do presente Edital, o que deve ser feito de forma especificada e fundamentada em relação ao(s) 

ponto(s) questionado(s), bem como trazer a qualificação completa do impugnante e sua assinatura, devendo 

a manifestação ser entregue em Secretaria do PPGIDH, no tempo hábil, ao que apresentará a Coordenadoria 

do PPGIDH seu posicionamento pela mantença ou retificação do referido edital em igual prazo, podendo 

haver ou não, em razão disso, alteração de prazos e calendário, a partir de análise de eventual prejuízo para 

o certame. 

 

1.Do Público: 

1.1.Poderão participar do Processo Seletivo ao Mestrado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar 

em Direitos Humanos todos os portadores de Diplomas de cursos de Graduação (bacharelado e 

licenciatura), devidamente reconhecidos pelo MEC, em direitos humanos ou em áreas afins; bem como 

concluintes de Graduação, desde que comprovem a conclusão do referido curso, em data anterior à 

matrícula no Programa de Pós-Graduação. E poderão participar do Processo Seletivo ao Doutorado  todos 

os portadores de Diplomas de cursos de Graduação (bacharelado e licenciatura) e de Mestrado, em direitos 

humanos ou em áreas afins, devidamente reconhecidos e/ou recomendados pela CAPES/MEC; bem como 

concluintes de Mestrado, desde que comprovem a conclusão do referido curso, em data anterior à 

matrícula no Doutorado. 

1.2.  Das vagas: 

1.2.1. Serão 18 (dezoito) vagas para o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos 

em nível de Mestrado, observada a distribuição de acordo com as linhas de pesquisa e os eixos temáticos, 

conforme ANEXO IV do presente Edital. 

1.2.2.. Serão 13 (treze) vagas para o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos em 

nível de Doutorado, observada a distribuição de acordo com as linhas de pesquisa e os eixos temáticos, 

conforme ANEXO IV do presente Edital. 

1.2.3. O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos não preencherá 

necessariamente o número total de vagas ofertadas, caso a Comissão de Seleção julgue não haver um 

número de candidatos devidamente habilitados ao ingresso, ou não haja orientador disponível na área 

específica do pré-projeto; 

1.3. Do cadastro de reserva: 



1.3.1. Caso haja excedente de candidatos aprovados, será feito um cadastro de reserva sendo 6 (seis) vagas 

para o nível mestrado e 4 (quatro) vagas para o nível doutorado do Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Direitos Humanos, observada a distribuição de acordo com as linhas de pesquisa e os 

eixos temáticos, conforme ANEXO IV do presente Edital. 

1.3.2. Após o período de matrícula, havendo desistência por parte dos candidatos aprovados e classificados 

para as vagas descritas em 1.2.1 e 1.2.2 deste edital e/ou havendo possibilidade de orientação por parte do 

corpo docente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, o cadastro de reserva 

poderá ser chamado para matrícula seguindo a ordem classificatória e respeitando as linhas de pesquisa e 

os eixos temáticos, conforme ANEXO IV do presente Edital. 

1.3.3. O cadastro de reserva terá validade até sete dias após o término da matrícula de segundo semestre 

dos alunos regulares do curso de mestrado e de doutorado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar 

em Direitos Humanos. 

1.5. Das vagas oferecidas para Pretos(as), Pardos(as) e/ou indígenas, em ação afirmativa: 

1.5.1. De acordo com o Art. 1º da Resolução CONSUNI 07/2015, “os cursos de pós-graduação stricto sensu 

da Universidade Federal de Goiás adotarão ações afirmativas para a inclusão e a permanência da população 

negra e indígena no seu corpo discente”. 

1.5.2. O PPGIDH define, neste Edital, que 20% (vinte por cento), ou seja, 04 (quatro) vagas para o Mestrado e 

03 (três) para o Doutorado, serão reservadas para pretos(as), pardos(as) e/ou indígenas. (Retificação nº 2) 

1.5.3. Em consonância com a Resolução CONSUNI nº 07/2015 e para fins deste Edital, os(as) 

candidatos(as) pretos(as), pardos(as) e/ou indígenas devem se autodeclarar  como tal, em item de documento 

preenchido no ato da inscrição no processo seletivo, conforme os quesitos cor, raça e etnia utilizados pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

1.5.4. O(A) candidato(a) que preencher indicação de ser preto(a), pardo(a) (negro[a]) ou indígena na Ficha 

de Inscrição será convocado(a) para a verificação, a ser realizada pela Comissão de Heteroidentificação. 

1.4.5. De acordo com o § 1º do Art. 4º da Resolução CONSUNI nº 07/2015, os(as) candidatos(as) pretos(as), 

pardos(as) e/ou indígenas concorrerão concomitantemente às vagas reservadas em ação afirmativa e às vagas 

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo. 

1.4.6. De acordo com o § 2º do Art. 4º da Resolução CONSUNI nº 07/2015, os(as) candidatos(as) pretos(as), 

pardos(as) e/ou indígenas classificados no subconjunto referente às vagas oferecidas para a ampla 

concorrência (80% das vagas), não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas 

(20% das vagas), ou seja, não são considerados cotistas. 

1.4.7. De acordo com o § 4º do Art. 4º da Resolução CONSUNI nº 07/2015, não havendo candidatos(as) 

pretos(as), pardos(as) e/ou indígenas aprovados em número suficiente para ocupar as vagas reservadas, essas 

serão revertidas para a ampla concorrência, e poderão ser ocupadas pelos(as) demais candidatos(as) 

aprovados(as), conforme a ordem de classificação no processo seletivo regido por este Edital. 

 

2. Da Inscrição: 

2.1. A inscrição poderá ser feita no período de 29/07 a 23/08 de 2019; 

2.2. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo seguinte endereço eletrônico do Centro de 

Seleção da UFG: https://centrodeselecao.ufg.br/formulario_cadastro/ 

2.3. Antes de realizar a inscrição, o interessado deve, inicialmente, preencher o formulário de cadastro de 

dados pessoais disponível no site do Centro de Seleção supracitado, o qual inclui a solicitação do número 

do CPF (próprio), os dados do documento de identidade, o endereço de correio eletrônico (e-mail) válido 

para contato e uma senha pessoal, dentre outros. 

2.4. Caso o interessado já possua cadastro no Centro de Seleção da UFG, ele deverá estar de posse de seu 

número de CPF e senha pessoal para realizar a inscrição. 

2.5. Quando da realização da inscrição, o candidato assume, sob as penas da lei, conhecer as instruções 

específicas do Processo Seletivo e possuir os documentos comprobatórios para satisfação das condições 

exigidas por este edital. 

https://centrodeselecao.ufg.br/formulario_cadastro/


2.6.  As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

dispondo o Centro de Seleção da UFG do direito de excluir do concurso, mesmo que tenha sido aprovado 

em todas as provas, independente de qualquer aviso ou diligência, aquele que fornecer dados 

comprovadamente inverídicos, cabendo, neste caso, ampla defesa. 

2.7. A inscrição somente será homologada mediante a confirmação, pelo Centro de Seleção, do 

recebimento da documentação exigida no item 2.12, até o dia 23/08/2019, e do pagamento da GRU em 

qualquer agência bancária, impreterivelmente, até 25/08/2019. (alterado pela Retificação nº 3) 

2.7.1. A GRU será gerada automaticamente na página do Centro de Seleção, onde será realizada a inscrição. 

(incluído pela Retificação nº 3) 

2.8. A GRU, com a autenticação mecânica de pagamento até a data limite do vencimento, será o único 

comprovante de pagamento aceito. 

2.9. O Centro de Seleção não se responsabiliza por qualquer tipo problema técnico que impeça o envio do 

formulário de inscrição e dos documentos solicitados para efetivar a inscrição no prazo determinado. 

2.10. É de inteira responsabilidade do candidato a impressão e a guarda do comprovante de pagamento de 

inscrição para futura conferência, em caso de necessidade. 

2.11. Para realizar a inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte forma:  

a) Acessar a página de cadastro do Centro de Seleção da UFG, 

https://centrodeselecao.ufg.br/formulario_cadastro/, selecionar o Processo Seletivo específico do 

Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, a partir do dia 29/07/2019, até 

as 23h59min do dia 23/08/2019  

b) Preencher todos os campos do Formulário de Inscrição, conferir os dados digitados e confirmá-

los, de acordo com as orientações e os procedimentos contidos na página de inscrição; 

c) O candidato no ato da inscrição deverá fazer o upload (em formato .pdf) dos documentos exigidos 

para a inscrição, conforme especificado no item 2.12.  

2.12.  Documentação exigida para a inscrição deve ser incluída pelo candidato, na forma de upload no 

sistema do Centro de Seleção da UFG, ao selecionar específico deste processo seletivo: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, assinalando, quando for o caso, a opção 

pela autodeclaração, conforme os quesitos de cor, raça e etnia utilizados pelo IBGE 

(disponível no site do PPGIDH: <http://www.ppgidh.ndh.ufg.br/>; 

b) Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do Passaporte, do 

RNE/RNM ou documento similar; 

d) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento (caso tenha havido mudança no 

nome) ; 

e) Cópia do título de eleitor, acompanhado da comprovação de quitação com a Justiça 

Eleitoral; 

f) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se 

o candidato for estrangeiro; 

g) Cópia do Diploma de Graduação ou comprovante de que concluirá o Curso de 

Graduação até a data da matrícula; 

h) Cópia do Diploma de Mestrado ou comprovante de que concluirá o Curso até a data 

da matrícula do Doutorado, se for o caso; 

i) Cópia do Histórico Escolar de Graduação e de Mestrado, se for o caso; 

j) 01 Fotografia 3x4 recente; 

k) Cópia do documento comprobatório de suficiência em língua estrangeira (para o 

caso de candidatos que solicitarão dispensa da prova de língua estrangeira), conforme 

o que consta no item 7.14 deste Edital; 

file:///C:/Users/Helena%20Esser%20Reis/Desktop/PPGIDH/Seleção%20Discente/%3chttp:/www.ppgidh.ndh.ufg.br/%3e


l) Cópia do Currículo Lattes atualizado, referente aos últimos 5 anos – 2014 a 2019. O 

currículo Lattes deve ser preenchido na página do CNPq: http://lattes.cnpq.br/; 

m) Ficha de auto pontuação do currículo, referente aos últimos 5 anos – 2014 a 2019 -  

devidamente preenchida (Anexo II) e obrigatoriamente acompanhado de cópias de 

cada documento comprobatório das atividades pontuadas. 

n) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 120,00. A guia 

de recolhimento (GRU) deverá ser preenchida pelo(a) candidato(a) a partir de modelo 

disponibilizado pela Secretaria do PPGIDH, por meio do endereço eletrônico 

selecao.ndh@ufg.br, mediante envio de nome completo e CPF. A guia será fornecida 

aos candidatos até 21/08/2019, impreterivelmente; (Retificação nº 1 – item 2.12. “n” 

excluído) 

o) Cópia do Pré-Projeto de Pesquisa, completo em suas partes, exatamente conforme 

item 4.4 deste Edital. 

2.13. Da solicitação de isenção da taxa: 

2.13.1.  O(as) candidatos(as) que poderão solicitar a isenção do pagamento da inscrição deverão: a) ter 

inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO), de que trata o 

Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007; b) ser membro de família de baixa renda, nos termos 

do Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007 e c) declarar formalmente essa condição, no 

formulário de inscrição, indicando o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CADÚNICO. 

2.13.2. A Banca de Seleção responsável pelo Processo Seletivo consultará o órgão gestor do CADÚNICO 

para verificar a veracidade das informações prestadas pelo (a) candidato (a) e decidirá sobre a concessão 

da isenção. 

2.13.3. A soliciação de isenção do pagamento da inscrição deve ser feita através do envio de email 

(selecao.ndh@ufg.br), impreterivelmente, até o dia 12/08/2019. O resultado da análise da solicitação, 

pela Comissão de Seleção, será publicado no site até o dia 19/08/2019 em tempo hábil para pagamento e 

efetivação da inscrição sem a isenção.  

2.14.  Aos(as) candidatos(as) com deficiência – física, visual ou auditiva – é assegurado o direito de 

requerer condições para fazer as provas em salas especiais. Tais condições não incluem atendimento 

domiciliar. Candidatos(as) com deficiência deverão enviar para  Secretaria do Programa de Pós-

Graduação (selecao.ndh@ufg.br) , no prazo da inscrição do processo seletivo, um requerimento 

solicitando as condições especiais necessárias para a realização das provas, devendo anexar declaração ou 

atestado médico que especifique o grau ou o tipo de necessidade especial. Os(as) candidatos(as) com 

deficiência deverão submeter-se, quando convocados(as), a exame realizado pela Junta Médica da UFG, 

que terá poder de decidir se o(a) candidato(a) necessita ou não de condições especiais para fazer as provas 

e opinará sobre o grau de necessidade. 

2.15.  O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 28/08/2019 no  site do 

Programa: <http://www.ppgidh.ndh.ufg.br/> e na sede do Núcleo de Direitos Humanos (NDH) 

2.16. Não serão homologadas as inscrições com documentação incompleta ou que não atendam às 

condições exigidas neste Edital. 

2.17. O candidato poderá interpor recurso, no endereço eletrônico 

https://centrodeselecao.ufg.br/formulario_recurso/, contra a Relação Preliminar das Inscrições 

Homologadas no prazo das 48 horas, contadas a partir da divulgação. 

2.18. A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 04/09/2019, no site do  

Programa: <http://www.ppgidh.ndh.ufg.br/> e na sede do Núcleo de Direitos Humanos (NDH). 

2.19. O candidato que apresentar apenas a declaração oficial de concluinte de curso de Graduação ou de 

Mestrado,conforme o caso, emitida pela universidade de origem, caso seja selecionado, terá que 

apresentar na sua primeira matrícula cópia acompanhada do original do Diploma Graduação ou de 

Mestrado. Caso não entregue tal documentação na matrícula, o candidato perderá o direito à vaga. 

2.20. Os portadores de títulos obtidos no exterior deverão apresentar documento de 

revalidação/reconhecimento do mesmo no Brasil somente se tiverem visto permanente e/ou vínculo 

empregatício no país. 

http://lattes.cnpq.br/;
mailto:selecao.ndh@ufg.br
mailto:ppgufg@gmail.com
mailto:selecao.ndh@ufg.br
mailto:selecao.ndh@ufg.br
file:///G:/Meu%20Drive/offline/JURISCONSULTO/ufg/administration/years/2019-01/ndh/edital%20selecao%20novo/%3chttp:/www.ppgidh.ndh.ufg.br/%3e
https://centrodeselecao.ufg.br/formulario_recurso/
file:///G:/Meu%20Drive/offline/JURISCONSULTO/ufg/administration/years/2019-01/ndh/edital%20selecao%20novo/%3chttp:/www.ppgidh.ndh.ufg.br/%3e


 

3. Da Banca Examinadora: 

3.1. A Banca Examinadora será designada pela Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) do Programa de 

Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH), dentre docentes integrantes do corpo do 

próprio programa, por meio de portaria específica, em que constem membros titulares e suplentes, e 

divulgada no site do Programa e na sede do Núcleo de Direitos Humanos (NDH), até a data designada pelo 

calendário constante no item 13. Na mesma data será divulgada e publicada a composição da equipe técnica 

de apoio ao processo seletivo. 

3.2. A Banca Examinadora responsável pelo Processo Seletivo será divulgada previamente, com prazo 

suficiente para apresentação de impugnação da composição da banca e/ou da composição da equipe técnica 

de apoio, por parte dos(as) candidatos(as) com inscrições homologadas, que deverá apontar e comprovar o 

impedimento ou suspeição de membro(s) titular(es) e/ou suplente(s) da banca examinadora e/ou da equipe 

técnica de apoio. O prazo para apresentação de impugnação da composição da banca examinadora e/ou da 

equipe técnica de apoio é de 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação dos componentes, devendo o 

questionamento ser formalizado em petição devidamente fundamentada e instruída com provas pertinentes, 

destinada à CPG do PPGIDH/UFG, apontando uma ou mais restrições estabelecidas nos Artigos 18 e 20 

da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

3.3. É vedada a participação, na Banca Examinadora, de cônjuge, companheiro(a) ou parente, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, ou de qualquer docente que tenha comprovada, flagrante 

e induvidosa relação de interesse com qualquer candidato(a).  

3.4. Nenhum membro da Banca Examinadora poderá ter vínculo em atividade profissional, seja do tipo 

associativo civil ou comercial, ou submissão hierárquica, com base em regime jurídico estatutário ou 

celetista, com o(a) candidato(a) que tiver sua inscrição homologada no Processo Seletivo a que se refere o 

presente Edital. 

3.5. A CPG do PPGIDH decidirá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sobre a alegação de suspeição ou de 

impedimento, cabendo interposição de recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, a ser recebido sem efeito 

suspensivo, para o Pró-Reitor de Pós-Graduação, como última instância administrativa. 

 

4. Do Pré-Projeto de Pesquisa:  

4.1. O pré-projeto de Pesquisa deverá ser entregue no ato de inscrição, em formato PDF, , com até 15 

páginas (fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, observadas as regras 

ABNT), sem qualquer identificação de autoria, acarretando a não observância deste aspecto a 

desclassificação sumária do(a) candidato(a).  

 

4.2. O tema do pré-projeto de pesquisa deve se inserir em uma linha de pesquisa do PPGIDH e em um dos 

eixos temáticos representativos de projetos de pesquisa atualmente desenvolvidos pelos(as) professores(as) 

orientadores(as) no âmbito do PPGIDH. O pré-projeto deve, indispensavelmente, indicar o vínculo a uma 

única linha de pesquisa e a um único eixo temático a que se candidata, sob pena de rejeição da proposta 

sem avaliação. Linhas e eixos estes disponibilizados em anexo deste Edital (ver ANEXO IV – Quadro 

Sintético das Linhas de Pesquisa e dos Eixos Temáticos representativos de Projetos de Pesquisa). 

 

4.3. O pré-projeto de pesquisa deve estar criteriosamente de acordo com as regras da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), sobretudo no que diz respeito às normas aplicadas à citação de autores 

consultados e mencionados no bojo do texto do pré-projeto. 

 

4.4. O Pré-Projeto de Pesquisa deve apresentar, obrigatoriamente, a seguinte estrutura, sob pena de não 

correção e desclassificação:  

i. Capa com as seguintes informações: linha de pesquisa e eixo temático ao qual encaminha o pré-

projeto, no processo seletivo;  

ii. Apresentação do problema: abordagem do tema, com caracterização do(s) problema(s) 

específico(s) a ser(em) pesquisado(s) e do caráter interdisciplinar da abordagem; 

iii. Justificativa: vinculação do pré-projeto de pesquisa a uma linha de pesquisa do PPGIDH e a um 

eixo temático, bem como relevância da proposição para o campo de estudos dos Direitos Humanos; 



iv. Objetivo geral e objetivos específicos da investigação;  

v. Fundamentação teórica: base teórica que fundamenta a proposta do projeto; 

vi. Metodologia: procedimento(s) metodológico(s) a ser(em) realizado(s); 

vii. Referências bibliográficas. 

 

5. Do Processo de Seleção para Mestrado e Doutorado: 

5.1. O Processo de Seleção compreenderá 4 (quatro) etapas:  

a) Primeira etapa (Eliminatória): Análise do Pré-Projeto de Pesquisa;  

b) Segunda etapa (Eliminatória e classificatória): Prova de Conhecimento Específico e Prova de Língua 

Estrangeira;  

c) Terceira etapa (Eliminatória e classificatória): Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa;  

c) Quarta etapa (Classificatória): Análise do Currículo.  

5.2. A seleção dos(as) candidatos(as) será realizada por uma Banca Examinadora indicada e nomeada pela 

Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos 

Humanos (PPGIDH) e constituída por docentes do PPGIDH, devendo ser observada a representação de 

pelo menos um docente de cada eixo temático na composição da referida banca. Na primeira etapa da 

seleção haverá participação dos demais professores do PPGIDH. 

5.3. Será também indicada e nomeada pela Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) do Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH) uma equipe técnica de apoio, específica para 

os trabalhos técnico-administrativos do Processo Seletivo em tela. 

 

6. Primeira etapa: Análise do Pré-Projeto de Pesquisa. 

6.1. A análise e avaliação do pré-projeto de pesquisa representa fase eliminatória e será realizada pela Banca 

Examinadora com a participação dos demais professores do que compõem o grupo docente do eixo temático 

eleito pelo(a) candidato(a),de acordo com os seguintes critérios: 

a) Vínculo com uma das linhas de pesquisa e com um dos eixos temáticos propostos pelo Edital e 

possibilidade de orientação por parte de docente do programa - a partir de indicação de SIM ou 

NÃO;  

b) Compatibilidade com a temática dos direitos humanos e com linha de pesquisa do PPGIDH e com 

o Eixo Temático escolhido;  

c) Clareza na apresentação e delimitação do problema a ser investigado (contextualização do objeto 

a ser estudado; pergunta da pesquisa); 

d) Articulação e coerência dos conceitos e argumentos aos objetivos da pesquisa; 

e) Fundamentação teórica, articulação interdisciplinar do problema a ser investigado e adequação 

bibliográfica; 

f) Pertinência acadêmica e adequação metodológica. 

6.2. Será desclassificado o pré-projeto de pesquisa que não for considerado adequado à linha de pesquisa 

do PPGIDH e/ou ao eixo temático indicado pelo(a) candidato(a), bem como aquele cuja possibilidade de 

orientação por parte de um(a) professor(a) do PPGIDH não for considerada viável, o que será verificado 

em registro de avaliação equivalente a NÃO, de acordo com critério previsto na alínea “a” do item 6.1. 

acima. 

6.3. Será atribuída a avaliação de “aprovado” ou “reprovado”, na Análise do Pré-Projeto de Pesquisa, 

culminando em eliminação do(a) candidato(a) que obtiver indicação de “reprovado”. 

6.4. Serão desclassificados os pré-projeto de pesquisa em que seja identificado plágio, total ou parcial, o 

que implicará na reprovação e exclusão imediata do(a) candidato(a) do processo seletivo. 



6.5. Todos os pré-projetos de pesquisa serão avaliados em cada um dos itens acima descritos, mediante 

registro em espelho de avaliação específico e único, com indicação de aprovação ou reprovação e possíveis 

observações consubstanciadas. 

6.6. Serão classificados para a segunda etapa todos os pré-projetos de pesquisa aprovados.  

 

7. Segunda etapa: Prova de Conhecimento Específico e Prova de Língua Estrangeira.  

7.1. A Prova de Conhecimento Específico representa fase eliminatória e classificatória, terá duração de até 

03 (três) horas, versará sobre os textos indicados e relacionados no ANEXO I deste Edital, não sendo 

permitida a consulta a textos ou anotações de qualquer natureza. 

7.2. A Prova de Conhecimento Específico será avaliada pela Banca Examinadora de acordo com os 

seguintes critérios:  

a) Grau de conhecimento do tema proposto (capacidade de depreender o sentido das teses, conceitos 

e argumentos apresentados pela bibliografia indicada) - valor: de 0,00 a 2,00 pontos. 

b) Objetividade, clareza, coerência e profundidade de análise - valor: de 0,00 a 2,00 pontos;  

c) Capacidade de estabelecer relações entre ideias em uma perspectiva interdisciplinar - valor: de 

0,00 a 2,00 pontos; 

d) Sistematização e coerência dos argumentos - valor: de 0,00 a 2,00 pontos;  

e) Correção da linguagem e clareza de expressão - valor: de 0,00 a 2,00 pontos. 

7.3. Será desclassificado o(a) candidato(a) em cuja Prova de Conhecimento Específico houver qualquer 

forma de identificação.  

7.4. Será atribuída a nota de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), até duas casas decimais, na Prova de Conhecimento 

Específico, culminando em eliminação do(a) candidato(a) que obtiver nota inferior a 7,00 (sete). 

7.5. Todas as Provas de Conhecimento Específico serão avaliadas por cada um dos membros da banca 

examinadora, individualmente, em cada um dos itens acima descritos, com registro em Espelho de 

Avaliação específico e único, e detalhamento de notas e respectivas observações consubstanciadas. 

7.6. A Prova de Língua Estrangeira representa fase eliminatória, podendo ser realizada no idioma inglês, 

francês ou espanhol, de acordo com indicação de escolha do(a) candidato(a) na Ficha de Inscrição, e 

consistirá em um texto a partir do qual serão feitas questões discursivas e/ou objetivas, estas em múltipla 

escolha, com o objetivo de se verificar suficiência do(a) candidato(a), sendo permitida a consulta a 

dicionário impresso e individual.  

7.7. O(A) candidato(a) ao Mestrado fará Prova de Língua Estrangeira sobre 01 (um) idioma; e o(a) 

candidato(a) ao Doutorado, sobre 02 (dois) idiomas, com duração de até 02 (duas) horas para cada idioma. 

7.8. Será desclassificado o(a) candidato(a) em cuja Prova de Língua Estrangeira houver qualquer forma de 

identificação. 

7.9. Será atribuída a avaliação de “aprovado” ou de “reprovado”, quanto à suficiência, na Prova de Língua 

Estrangeira, culminando em eliminação do(a) candidato(a) que obtiver indicação de “reprovado”. 

7.10. A Prova de Língua Estrangeira será avaliada pela Banca Examinadora de acordo com os seguintes 

critérios: capacidade do(a) candidato(a) em demonstrar suficiência em língua estrangeira, intelecção de 

texto e capacidade de expressão em língua portuguesa.  

7.11. Todas as Provas de Língua Estrangeira serão avaliadas por cada um dos Membros da Banca 

Examinadora, individualmente, com registro em Espelho de Avaliação específico e único, e apontamento 

de aprovação ou reprovação e respectivas observações consubstanciadas. 

7.12. Para o(a) candidato(a) estrangeiro(a) e/ou indígena, que não tenha o Português como língua materna, 

fica facultado realizar a Prova de Língua Estrangeira no idioma Português, igualmente consistindo em um 

texto a partir do qual serão feitas questões discursivas e/ou objetivas, estas em múltipla escolha, com o 

objetivo de se verificar suficiência do(a) candidato(a), sendo permitida a consulta a dicionário impresso e 

individual. 



7.13. Exigir-se-á do(a) candidato(a) estrangeiro(a), para fim de dispensa da Prova de Língua Estrangeira, a 

comprovação de domínio da Língua Portuguesa CELPE-BRAS (pontuação mínima entre 2,00 e 2,75 - nível 

intermediário). 

7.14. O(A) portador(a) de diploma ou certificado oficial, reconhecido internacionalmente, de suficiência 

ou proficiência em língua estrangeira, obtidos no Brasil ou no exterior, poderão solicitar, no ato da 

inscrição, a dispensa da prova de suficiência em língua estrangeira, cabendo à Comissão de Seleção deferir 

ou indeferir a solicitação, segundo os seguintes critérios:  

a) Para a Língua Inglesa, deve ser apresentado certificado do Test of English as Foreign Language – TOEFL 

(mínimo de 213 pontos para o Computer-Based Test – CBT, ou 550 pontos para o Paper-Based Test – PBT, 

ou 80 pontos para o Internet-Based Test – IBT) ou, ainda, do International English Language Test – IELTS 

(mínimo de 6,0 pontos em cada habilidade), ambos com validade de 5 anos;  

b) Para a Língua Francesa, deve ser apresentado certificado da Aliança Francesa, comprovando aprovação 

em teste de proficiência preparado para CAPES/CNPq ou diploma Delf, nível B1, com validade de 2 anos;  

c) Para a 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.  

d) Para qualquer língua, serão aceitos documentos que comprovem a suficiência em línguas estrangeira, 

certificada por instituição de ensino superior, mediante aplicação de prova de suficiência (incluindo o 

CASLE/UFG). 

e) Para qualquer língua, serão aceitas declarações assinadas por coordenadores de programas de pós-

graduação stricto sensu credenciados pela CAPES, que comprovem a aprovação em etapa de língua 

estrangeira de processo seletivo para discente regular, nível mestrado ou doutorado, em programas de pós-

graduação stricto sensu credenciados pela CAPES. 

f) Para qualquer língua, serão aceitos diplomas de graduação em Letras, cuja habilitação seja na língua 

estrangeira que o candidato solicitará a dispensa. 

 

8. Terceira etapa: Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa.  

8.1. O Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa representa fase eliminatória e classificatória, em que cada 

candidato(a) terá de 10 (dez) a 12 (doze) minutos para sustentar, oralmente, frente à Banca Examinadora, 

seu pré-projeto de pesquisa, havendo, após esta apresentação/defesa oral, a arguição pelos membros da 

referida banca.  

8.2. O Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa será realizado pela Banca Examinadora de acordo com os 

seguintes critérios: 

a) Capacidade de sustentar oralmente a compatibilidade do pré-projeto de pesquisa com a temática 

dos direitos humanos e com a linha de pesquisa do PPGIDH e com o eixo temático escolhido - 

valor: de 0,00 a 2,00 pontos;  

b) Capacidade de respostas consistentes e coerentes com a proposição do pré-projeto de pesquisa 

apresentado, no que diz respeito à: 

b.1) Delimitação do problema a ser investigado - valor: de 0,00 a 2,00 pontos; 

b.2) Articulação dos conceitos e argumentos aos objetivos da pesquisa - valor: de 0,00 a 2,00 pontos; 

b.3) Fundamentação teórica e articulação interdisciplinar do problema a ser investigado e adequação 

bibliográfica ao tema proposto - valor: de 0,00 a 2,00 pontos; 

b.4) Pertinência acadêmica e adequação metodológica - valor: de 0,00 a 2,00 pontos. 

8.3. Será atribuída a nota de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), até duas casas decimais, ao Exame Oral do Pré-Projeto 

de Pesquisa, culminando em eliminação do(a) candidato(a) que obtiver nota inferior a 7,00 (sete). 

8.4. Todos(as) os(as) candidatos(as) serão avaliados(as) em Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa por 

cada um dos membros da Banca Examinadora, individualmente, em cada um dos itens acima descritos, 

com registro em Espelho de Avaliação específico e único, e detalhamento de notas e respectivas 

observações consubstanciadas. 



8.5. O Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa será público, vedada a presença de candidatos(as) 

concorrentes e vedado ao público arguir os(as) candidatos(as) ou interferir na apresentação e na arguição.  

 

9. Quarta etapa: Análise do Currículo. 

9.1 A etapa de Análise do Currículo é exclusivamente classificatória. 

9.2. A Banca Examinadora avaliará o currículo a partir dos critérios estabelecidos no ANEXO II deste 

Edital.  

9.3. Ao(À) candidato(a) com maior pontuação na Análise do Currículo, será atribuída nota 10,00, servindo 

esta como referência para o cálculo proporcional das notas dos(das) demais candidatos(as). 

9.4. Os documentos comprobatórios dos itens constantes do Currículo no modelo da Plataforma Lattes 

deverão obrigatoriamente ser apresentados em anexo ao currículo entregue no ato de inscrição, resultando 

em não pontuação todo e qualquer item não comprovado documentalmente. 

 

10. Da Composição da Nota Final:  

10.1. A nota final do(a) candidato(a) será estabelecida de acordo com o seguinte cálculo: 

a) A nota atribuída à Prova de Conhecimento Específico terá Peso 4 na composição da nota final; 

b) A nota aferida no Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa terá Peso 4 na composição da nota final; 

c) A nota da avaliação de Análise do Currículo terá Peso 2 na composição da nota final. 

 

11. Das Etapas e Avaliações:  

11.1. O local de realização segunda etapa do Processo de Seleção será informado dia 07/10/2019  na entrada 

da sede do Núcleo de Direitos Humanos (NDH), da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia - 

GO, e no site do PPGIDH. 

11.2. O(a) candidato(a) deverá comparecer às provas da segunda etapa do Processo de Seleção munido(a) 

de documento original de Carteira de Identidade/Registro Geral ou outro documento oficial com foto. 

11.3. O(a) candidato(a) que chegar ao local da prova após o horário marcado para seu início não poderá 

adentrar a sala e estará automaticamente desclassificado(a).  

11.4. As provas escritas da segunda etapa deverão ser redigidas com caneta esferográfica azul ou preta, 

sendo automaticamente eliminado(a) quem redigir as provas com caneta de outra cor ou a lápis. 

11.5. Antes de deixar a sala de prova, o(a) candidato(a) deverá entregar os rascunhos aos(às) 

examinadores(as) presentes no local da prova, juntamente com as respectivas provas escritas e com a folha 

de prova.  

11.6. O local e o cronograma de realização terceira etapa do Processo de Seleção serão informados dia 

11/11/2019  na entrada da sede do Núcleo de Direitos Humanos (NDH), da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), em Goiânia - GO, e no site do PPGIDH. 

11.7. Não será permitido o uso de telefones celulares, pagers, radiocomunicadores, relógios, tablets, 

notebooks ou quaisquer outros aparelhos similares e/ou eletrônicos durante a realização de qualquer etapa 

do Processo Seletivo. 

11.8. Nas etapas de Análise do Pré-Projeto de Pesquisa e de Prova de Conhecimento Específico e Prova de 

Língua Estrangeira, será assegurada a não identificação do(a) candidato(a), por meio de codificação relativa 

ao número de inscrição, quando da etapa de Análise do Pré-Projeto de Pesquisa; e, por meio de ordem em 

lista de frequência, esta a ser depositada em envelope a ser lacrado na presença dos candidatos(as), quando 

da etapa de Prova de Conhecimento Específico e Prova de Língua Estrangeira, com decodificação em 

sessão pública de abertura dos respectivos envelopes. 

 

12. Dos Resultados e Recursos:  



12.1. Os resultados, parciais e final, do Processo Seletivo serão afixados na entrada da sede do Núcleo de 

Direitos Humanos (NDH), da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia - GO, e no site do 

PPGIDH. 

12.2. A divulgação dos resultados finais, preliminar e após análise recursal, indicará o número de inscrição 

e o nome completo dos(as) candidatos(as) aprovados(as), em ordem decrescente de classificação, e dos 

candidatos(as) eliminados(as), com suas respectivas médias finais. 

12.3. Será eliminado(a) do Processo Seletivo o(a) candidato(a) que for reprovado(a) na Análise do Pré-

Projeto de Pesquisa ou na Prova de Língua Estrangeira, ou que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na Prova 

de Conhecimento Específico ou no Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa. 

12.4. Recursos poderão ser interpostos, pessoalmente ou por e-mail (selecao.ndh@ufg.br), junto à Secretaria 

do Processo Seletivo, devendo ser endereçados à Coordenadoria do PPGIDH, aos cuidados da Banca 

Examinadora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da divulgação do resultado de cada etapa 

eliminatória, cabendo à Secretaria do Processo Seletivo a devida não identificação do(a) candidato(a) no 

trâmite e na análise recursal. 

 

13. Calendário de realização do Processo de Seleção: 

ATIVIDADE PERÍODO/PRAZO 

Publicação do edital 17/07/2019 

Prazo de impugnação do edital Até 48 horas da divulgação do edital 

Inscrições 29/07 a 23/08/2019  

Homologação das inscrições e divulgação 28/08/2019  

Prazo de interposição de recurso referente ao 

indeferimento de inscrições  

Até 48 horas da divulgação do resultado 

Apresentação do resultado dos recursos referente ao 

indeferimento de inscrições 

04/09/2019 

Divulgação preliminar da composição da Banca 

Examinadora e da equipe técnica de apoio, bem como 

dos nomes dos demais docentes do PPGIDH que 

participarão da primeira etapa 

28/08/2019 

Prazo de interposição de questionamento sobre a 

composição da Banca Examinadora e da equipe 

técnica de apoio, bem como dos nomes dos demais 

docentes do PPGIDH que participarão da primeira 

etapa 

Até 48 horas da divulgação do resultado 

Divulgação final da composição da Banca 

Examinadora e dos nomes dos demais docentes do 

PPGIDH que participarão da primeira etapa 

06/09/2019 

Divulgação da lista dos(as) candidatos(as) 

aprovados(as) na etapa de Análise de Pré-Projeto de 

Pesquisa e aptos para a segunda etapa, na sede do NDH 

e no site do PPGIDH (ppgidh.ndh.ufg.br) 

 

30/09/2019 

Prazo de interposição de recursos referentes à Análise 

do Pré-Projeto de Pesquisa 

Até 48 horas da divulgação do resultado 

Apresentação do resultado dos recursos 07/10/2019 

Divulgação do local de realização das provas da 

Segunda Etapa 

07/10/2019 

Realização da Prova de Conhecimento Específico 21/10/2019, das 8:30 às 11:30 

Realização da Prova de Língua Estrangeira 21/10/2019, das 14:30 às 18:30 

Divulgação do resultado preliminar dos(as) 

candidatos(as) aprovados(as) na segunda etapa do 

Processo Seletivo, na sede do NDH e no site do 

PPGIDH (ppgidh.ndh.ufg.br) 

04/11/2019 

Prazo de interposição de recursos referentes à Prova 

de Conhecimento Específico e à Prova de Língua 

Estrangeira 

Até 48 horas da divulgação do resultado 

mailto:selecao.ndh@ufg.br


Apresentação do resultado dos recursos 11/11/2019 

Divulgação do local e cronograma de realização do 

Exame da Terceira Etapa 

11/11/2019 

Realização do Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa  18,19, 20/11/2019  

Divulgação do resultado preliminar dos(as) 

candidatos(as) aprovados(as) na terceira etapa do 

Processo Seletivo, na sede do NDH e no site do 

PPGIDH (ppgidh.ndh.ufg.br) 

25/11/2019 

Prazo de interposição de recursos referentes à 

realização do Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa  

Até 48 horas da divulgação do resultado 

Apresentação do resultado dos recursos 02/12/2019 

Divulgação do resultado preliminar do Processo 

Seletivo, na sede do NDH e no site do PPGIDH 

(ppgidh.ndh.ufg.br) 

06/12/2019 

Prazo de interposição de recursos referentes ao 

resultado preliminar do Processo Seletivo 

Até 48 horas da divulgação do resultado 

Apresentação do resultado dos recursos e divulgação 

do resultado final do Processo Seletivo 

13/12/2019 

 

14. Das Disposições Finais:  

14.1. As vagas disponibilizadas para o Processo Seletivo 2020 só serão preenchidas se houver número 

suficiente de candidatos(as) aprovados(as) em todas as fases.  

14.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Banca Examinadora designada pela Coordenação 

de Pós-Graduação do PPGIDH/PRPG/UFG. 

 

 

Goiânia, 16 de julho de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

LISTA DOS TEXTOS INDICADOS PARA A PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

ANDRADE, Marcelo. Direitos humanos, diferença e tolerância: sobre a possibilidade de fundamentos 

ético-filosóficos. In: FERREIRA, Lucia; ZENAIDE, Maria de Nazaré; PEQUENO, Marconi (orgs.). 

Direitos Humanos na Educação Superior. Subsídios para a Educação em Direitos Humanos na 

Filosofia. João Pessoa: UFBP, 2010. p. 231-265. Disponível em: http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-

content/uploads/2015/11/2010.D.H-NA-EDUCA%C3%87%C3%83O-SUPERIOR.FILOSOFIA.pdf 

CANDAU, Vera Maria. Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre igualdade e 

diferença. Revista Brasileira de Educação, v. 13, n. 37, jan./abr. 2008. Pp. 45-56. Disponível em : 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

24782008000100005&lng=en&nrm=iso&tlng=pt 

LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Rev. Estud. Fem.[online]. 2014, vol.22, n.3, 

pp.935-952. ISSN 0104-026X. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2014000300013 

MACHADO, Francisco. O Estado na democracia deliberativa. As raízes de uma antinomia. Lua Nova. 

2015, vol.95, p. 225-257. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ln/n95/0102-6445-ln-95-00225.pdf 

PIRES, Alvaro. A racionalidade penal moderna. Novos Estudos, n.68. São Paulo: CEBRAP. Disponível 

em: http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-68/ 

THEODORO, Mario. A formação do mercado de trabalho e a questão racial no Brasil. In: ____ (org.) As 

políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil 120 anos após a abolição. Brasília: IPEA, 2008. p. 

15-43. http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/Livro_desigualdadesraciais.pdf 

 

 

 

http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-content/uploads/2015/11/2010.D.H-NA-EDUCA%C3%87%C3%83O-SUPERIOR.FILOSOFIA.pdf
http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-content/uploads/2015/11/2010.D.H-NA-EDUCA%C3%87%C3%83O-SUPERIOR.FILOSOFIA.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782008000100005&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782008000100005&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LUGONES,+MARIA
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2014000300013
http://www.scielo.br/pdf/ln/n95/0102-6445-ln-95-00225.pdf
http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-68/
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/Livro_desigualdadesraciais.pdf


ANEXO II 

Auto Pontuação do Currículo – período: 2014 a 2019 

1 – Atividades de Ensino Espaço para o(a) 

candidato(a) preencher 

Item Pontuação  

1.1. Docência 4,0 pontos por ano - Máximo de 12,0 pontos  

1.2. Orientação de TCC 2,0 pontos por trabalho - Máximo de 8,0 pontos  

1.3. Monitoria  2,0 pontos por ano - Máximo de 4,0 pontos  

2 – Atividades de Pesquisa  

Item Pontuação  

2.1. Iniciação científica 3,0 pontos por ano - Máximo de 6,0 pontos  

2.3. Participação em projetos de pesquisa 0,5 pontos por projeto - Máximo de 5,0 pontos  

2.4. Bolsista de apoio técnico 3,0 pontos por ano - Máximo de 3,0 pontos  

3 – Atividades de Extensão  

Item Pontuação  

3.1. Palestras e comunicações na área do projeto 1,0 ponto por palestra - Máximo de 10,0 pontos  

3.2. Participação em eventos científicos 0,25 pontos por evento - Máximo de 5,0 pontos  

3.3. Bolsa de extensão 2,0 pontos por ano - Máximo 4,0 pontos  

3.4. Cursos científicos com mais de 20 horas-aula 0,5 pontos por curso - Máximo de 5,0 pontos  

4 – Produção Científica  

(Base Qualis / CAPES / Área Interdisciplinar)  

Item Pontuação  

4.1. Artigo publicado em revista científica A1 – B1 10,0 pontos  

4.2. Artigo publicado em revista científica B2 – B5 3,0 pontos  

4.3. Resumo, ou texto completo, publicado em Anais 

de Congresso 

0,5 pontos  

4.4. Livro ou capítulo de livro com ISBN 6,0 pontos  

4.5. Tradução de artigo, capítulo de livro ou livro 5,0 pontos  

5 – Atuação Profissional na Área do Projeto  

Item Pontuação  

5.1. Cursos de formação concluídos na área temática 

do Pré-Projeto de Pesquisa  

3,0 pontos  

5.2. Experiência profissional relacionada ao tema do 

Pré-Projeto de Pesquisa  

1,0 ponto por ano - Máximo de 10,0 pontos  

5.3. Estágio profissional na área do Pré-Projeto de 

Pesquisa 

2,0 pontos por ano - Máximo de 4,0 pontos  

6 – Outras atividades  

Item Pontuação  

6.1. Curso de Especialização Lato Sensu concluído 3,0 pontos  

6.2. Experiência profissional relacionada aos direitos 

humanos 

1,0 ponto por ano - Máximo de 10,0 pontos  

6.3. Prêmios na área do Pré-Projeto de Pesquisa 1,0 ponto  

6.4. Exposições fotográficas, filmes, mostras artísticas 

diversas relacionadas aos direitos humanos 

3,0 pontos por atividade  

  

OBS: Todas as atividades pontuadas precisam contar no Currículo Lattes e precisam estar 

comprovadas por meio de certificados, atas, declarações, cópias das publicações, etc. 



ANEXO III - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Número de Inscrição: ________________       (   ) Mestrado       (   ) Doutorado 

Nome: _______________________________________________________________________________________ 

RG (nº./órgão emissor): _______________________________________ Data de expedição: __________________  

CPF: ______________________________________ Nacionalidade: _____________________________________ 

Concorre pelo sistema de cotas? (   ) Sim (   ) Não 

Se a resposta anterior for afirmativa, o candidato se autodeclara: (  ) Preto     (   ) Pardo[negro]    (   ) Indígena 

Endereço completo: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ CEP: _____________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________________ 

Telefones: (Residencial) __________________ (Comercial) __________________ (Celular) __________________ 

1. Formação superior do(a) candidato(a): 

1.1. Curso de Graduação:_________________________________________________________________________ 

1.2. IES: _____________________________________________________________________________________ 

1.3. Curso de Mestrado: _________________________________________________________________________ 

1.4. PPG / IES:________________________________________________________________________________ 

2. Atividade profissional atual: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2.1. Regime de trabalho (horas por semana): _________________________________________________________ 

2.2. Atividades complementares: __________________________________________________________________ 

3. É professor(a) de alguma Instituição de Ensino Superior?  (   ) Sim   (   ) Não 

3.1. Em caso afirmativo, qual? ____________________________________________________________________ 

3.2. Qual o regime de trabalho? ___________________________________________________________________ 

4. O(A) candidato(a) dispõe de tempo integral para dedicar-se exclusivamente ao curso?      (  ) Sim      (  ) Não 

5. Tempo semanal disponível para atividades acadêmicas extra-aulas (mínimo 20 h): (   ) 20 a 30  (   ) 30 a 40 horas  

6. Opção de idioma para a Prova de Língua Estrangeira  

1ª Opção de língua estrangeira: (   ) Inglês (   ) Francês (   ) Espanhol 

2ª Opção de língua estrangeira (exclusivo candidatos ao doutorado): (   ) Inglês (   ) Francês (   ) Espanhol 

 



7. Solicitação de dispensa da  prova de  suficiência  em língua estrangeira (mediante apresentação dos certificados 

indicados no item 7.14 deste edital): (   ) Inglês (   ) Francês (   ) Espanhol 

8. Escolha a Linha de Pesquisa de vinculação pretendida: 

(   ) Fundamentos teóricos dos Direitos Humanos 

(   ) Práticas e representações sociais de promoção e defesa de Direitos Humanos 

(   ) Alteridade e Educação em Direitos Humanos 

 

9. Escolha do Eixo temático de vinculação pretendida: 

(   ) Interseccionalidades 

(   ) Conflitos Sociais e Políticas Públicas 

(   ) Minorias, Culturas e Memórias 

(   ) Democracias e Desigualdades 

(   ) Educação em Direitos Humanos 

 

10. Título do Projeto de Pesquisa:________________________________________________________________ 

 

 

 

DECLARO CIÊNCIA DO EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS- 

GRADUAÇÃO INTERDICIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS. 

 

 

Goiânia, ______ de ______________________ de 2019 

 

Assinatura: ___________________________________________________________________________________ 



ANEXO IV 

QUADRO SINTÉTICO DAS LINHAS DE PESQUISA E DOS EIXOS TEMÁTICOS, 

 COM RESPECTIVA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS  

LINHAS DE PESQUISA: 

Fundamentos teóricos dos Direitos Humanos. 

Buscando circunscrever o campo epistemológico dos direitos humanos a discussão desta linha de 
pesquisa recairá sobre os fundamentos éticos, políticos e jurídicos e sobre as teorias da justiça que 
estão na base daquilo que denominamos direitos humanos. Neste âmbito, é objeto de análise desta 
linha de pesquisa: (1) os conceitos de liberdade e igualdade que propicia o exercício dos direitos 
pelos cidadãos e proteção dos direitos pelas instituições do estado e sua relação direta com o 
reconhecimento dos direitos universais na forma dos Direitos Humanos e sua realização no Estado 
democrático; (2) a concepção de homem/humanidade a fim de pensar o humano para além dos 
direitos, de compreender a relação entre sujeito e conhecimento iluminando a discussão em torno 
das mudanças sociais e subjetividade; (3) a história dos direitos humanos focada nas relações entre 
economia e direito, a fim de discutir as teorias de justiça, as garantias constitucionais, direitos civis, 
econômicos, culturais e realidade social.  

Professores vinculados à linha: Dr. Cristiano Novaes Rezende, Dr. Francisco M. Machado Tavares, 

Drª Fernanda Busanello Ferreira, Dr. Heitor Pagliaro, Drª Helena Esser dos Reis, Dr. João da Cruz 

Gonçalves Neto, Dr. João Henrique Roriz, Dr. Ulisses Terto, Dr. Saulo P. Coelho.  

Práticas e representações sociais de promoção e defesa de Direitos Humanos. 

Buscando compreender e discutir as práticas desenvolvidas para o reconhecimento e garantia dos 
direitos humanos, a discussão desta linha de pesquisa terá como foco a análise das ideologias, 
discursos, estratégias políticas e lutas sociais. Neste sentido, é objeto de análise da linha de 
pesquisa (1) a relação entre globalização, novas tecnologias, comunicação, a fim de discutir acerca 
da exclusão e inclusão, da relação entre o eu e o outro, o reconhecimento da alteridade; (2) os 
impactos sociais das ações em direitos humanos, tendo como foco as lutas sociais, educação para 
diversidade, igualdade e diferença, gênero e sexualidade, meio ambiente e desenvolvimento, o 
biológico e o cultural, (3) as políticas governamentais e políticas públicas em direitos humanos, 
analisando o exercício da cidadania e os resultados das mobilizações públicas e das ações 
populares, bem como a configuração política e possibilidades de ação, assim como as metas 
políticas e/ou institucionais que orientam as ações em direitos humanos. 

Professores vinculados à linha:  Drª Angelita Pereira de Lima, Dr. Carlos Ugo Santander, Drª 

Carmem Lúcia Costa, Dr. Goiamérico  Felício C. dos Santos, Drª Luciana de Oliveira Dias; Drª 

Luciana Gonçalves Tibiriça, Dr. Magno Luiz M. da Silva, Dr. Ricardo B. de Lima, Drª Vilma  Machado. 

Alteridade e Educação em Direitos Humanos. 

Buscando contribuir para formação de profissionais e docentes de diversas áreas, a discussão desta 
linha de pesquisa terá como foco a educação formal e não-formal no campo dos direitos humanos. 
Neste sentido, é objeto de análise da linha de pesquisa: (1) a questão das metodologias do 
ensino/aprendizagem no campo dos direitos humanos, a fim de investigar e discutir a 
interdisciplinaridade e a transversalidade de conteúdos levando em consideração o ambiente 
escolar, mas também ambientes não formais de educação, (2) a questão de gênero, do corpo e da 
sexualidade que se interpõe nas diversas ações profissionais, de modo que importa analisar e 
discutir tais práticas à luz de conceitos da ética, tais como diversidade, alteridade, respeito, 
responsabilidade, (3) o problema da tutela profissional em relação a grupos/pessoas consideradas 
incapazes de auto-determinação - como é o caso de crianças, deficientes, pacientes terminais, 
dependentes químicos, populações indígenas – nestas situações de diferenças óbvias entre os 



sujeitos cabe discutir o estigma, o preconceito, a alteridade, o reconhecimento do outro, o exercício 
da cidadania. 

Professores vinculados à linha:  

Drª  Aline da Silva Nicolino, Dr. Carlos Ugo Santander, Drª Cerise de Castro Campos, Drª Maria 

Lemke, Drª Maurides de Macêdo Filha, Dr. Mauro Machado do Prado, Dr. Ricardo Barbosa de Lima; 

Drª Rosani Moreira Leitão Drª  Vilma de Fátima Machado. 

 

EIXOS TEMÁTICOS: 

Interseccionalidades: Os projetos de pesquisa vinculados ao eixo visam tematizar sobre gênero, 

sexualidade, raça e etnias. 

Professores vinculados: Drª Angelita Pereira de Lima, Drª Carmem Lúcia Costa, Drª Luciana de 

Oliveira Dias. 

Oferta de vagas 2020 – 2 mestrado / 1 doutorado – sem cadastro de reserva 

Conflitos Sociais e Políticas Públicas:  Os projetos de pesquisa  vinculados ao eixo visam 

tematizar sobre conflitos sociais e remeter à discussão de políticas públicas. 

Professores vinculados: Drª Angelita Lima, Dr. João da Cruz G. Neto, Drª Luciana Gonçalves Tibiriça, 

Dr. Magno Luiz M. da Silva, Dr. Ricardo B. de Lima, Dr. Ulisses Terto, Drª Vilma  Machado. 

Oferta de vagas 2020 – 4 mestrado / 2 doutorado – Cadastro de reserva: 1 mestrado e  1 doutorado 

Minorias, Culturas e Memórias:  Os projetos de pesquisa vinculados ao eixo visam tematizar 

sobre representação de minorias, patrimônio cultural, memória e Interculturalidade. 

Professores vinculados: Dr. Goiamérico  Felício C. dos Santos, Drª Maria Lemke, Drª Maurides de 

Macêdo Filha, Drª Rosani Moreira Leitão 

Oferta de vagas 2020 – 4 mestrado / 2 doutorado – Cadastro de reserva: 2 mestrado e  1 doutorado  

Democracias e Desigualdades: Os projetos de pesquisa vinculados ao eixo visam tematizar a 

relação entre democracia e desigualdade no aspecto social, político, econômico e jurídico no âmbito 

do Estado nacional e da proteção internacional. 

Professores vinculados: Dr. Carlos Ugo Santander, Dr. Francisco M. Machado Tavares, Drª Fernanda 

Busanello Ferreira, Dr. Heitor Pagliaro, Drª Helena Esser dos Reis, Dr. João da Cruz Gonçalves Neto, 

Dr. João Henrique Roriz, Dr. Saulo P. Coelho.  

Oferta de vagas 2020 – 4 mestrado / 5 doutorado – Cadastro de reserva: 1 mestrado e  2 doutorado  

Educação em Direitos Humanos: Os projetos de pesquisa vinculados ao eixo visam tematizar 

sobre a educação em direitos humanos a partir da discussão sobre a vulnerabilidade das pessoas 

em face a problemas de bioética, da formação de profissionais e de gênero e sexualidade. 

Professores vinculados: Drª  Aline da Silva Nicolino, Drª Cerise de Castro Campos, Dr. Cristiano 

Novaes Rezende, Dr. Mauro Machado do Prado, Dr. Ricardo Barbosa de Lima; Drª  Vilma de Fátima 

Machado. 

Oferta de vagas 2020 – 4 mestrado / 3 doutorado – Cadastro de reserva: 2 mestrado e  1 doutorado 


