
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEFESA E SEGURANÇA CIVIL 
MESTRADO PROFISSIONAL EM DEFESA E SEGURANÇA CIVIL 

 

 

EDITAL 2014 – CORPORATIVO 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Defesa e Segurança Civil da Universidade Federal Fluminense, 

considerando o que estabelece a Resolução 121/00 do Conselho de Ensino e Pesquisa, faz saber que estarão 

abertas as inscrições para a seleção ao Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu” – Mestrado Profissional em Defesa 

e Segurança Civil, Área de Concentração Planejamento e Gestão de Eventos Críticos na forma deste Edital. 

 

1. INSCRIÇÕES 

 Período: 01 a 20 de setembro de 2014. 

 A ficha de inscrição e demais documentos estão disponíveis na página do Programa (www.defesacivil.uff.br) 

no menu Seleção. 

 Número de vagas: 10 (dez) – possibilidade de criação de turma especial com módulo de até 30 alunos. 

  

Formas de Inscrição: 

 Coordenação do Curso: 

Rua São Pedro, 24 – 8º andar – Centro, Niterói – RJ CEP: 24020-050 – mapa de localização no site 

Contatos: Tel: (021) 2629-2997   -   E-mail: mestrado@defesacivil.uff.br  

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 12 h e 13:30h às 17h. 

 

 Internet: 

Acessando a página do Programa (www.defesacivil.uff.br) para obter as informações e enviar pelo correio a 

documentação constante do item 2 deste Edital. 

 

 Obs.: Nos casos de inscrição pelo Correio, serão considerados inscritos, os candidatos cuja documentação 

completa for recebida na Coordenação do Curso, com a data do carimbo dos Correios até as 24h do dia 20 de 

setembro de 2014. 

 

2. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO   

2.1  Carteira de Identidade e CPF (cópias autenticadas) e 2 retratos 3 x 4. 

2.2  Diploma de Graduação plena, reconhecido pelo MEC (cópia autenticada em cartório). 

  No caso do diploma de Graduação ainda não ter sido emitido, para efeito da inscrição será aceito, como 

comprovante hábil, a declaração de conclusão de curso atualizada com registro do MEC (cópia 

autenticada em cartório). No entanto, a matrícula do candidato aprovado só será efetivada mediante a 

apresentação do diploma de graduação. 

* Títulos obtidos no exterior deverão cumprir exigências constantes da Resolução 18/2002, que dispõe 

sobre a aceitação de títulos obtidos no Exterior. 
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2.3  Curriculum Vitae no formato LATTES/CNPq – (http://lattes.cnpq.br/). 

2.4  Histórico escolar da graduação (cópia autenticada em cartório). 

2.5  Duas cartas de recomendação, conforme modelo (anexo I – p. 4), em envelope lacrado. 

2.6  Ficha de Inscrição preenchida (anexo II, p. 5), com opção pela linha de pesquisa (anexo III – p. 6). 

2.7  Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). As 

informações de pagamento estão disponíveis no site do Programa.  

2.8 Resumo de Anteprojeto de Pesquisa com tema vinculado a uma das seguintes linhas de pesquisa:                 

a. Ameaças de riscos e desastres; b. Vulnerabilidades humanas, socioeconômicas e ambientais a 

desastres; c. Instrumentos de gestão para a redução de riscos de desastres, (anexo III p. 6). Texto em 3 

vias, máximo de duas páginas em papel modelo A4, fonte Times New Roman 12, digitado em espaço 1,5 

constando de Título, Palavras-chave, Linha de Pesquisa do Programa, vínculo com projetos com 

financiamento e resumos do objetivo, da metodologia, da área geográfica e dos resultados esperados. 

 

Obs: Recomendamos que os interessados consultem o perfil acadêmico dos orientadores através dos links do 

CV lattes, em Corpo Docente, no site do Programa. Os orientadores podem ser contatados previamente 

para verificação da viabilidade do desenvolvimento do projeto de pesquisa, através de e-mail, que estão 

relacionados na pág. 6 deste Edital. 

 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

3.1  Análise e avaliação de toda a documentação constante do item 2.   

3.2  Prova de suficiência em língua inglesa com tradução de texto. O uso de dicionário é permitido. 

3.3 Prova escrita envolvendo conhecimento básico sobre Defesa e Segurança Civil, de acordo com a 

bibliografia apresentada. 

3.4  Entrevista e análise do anteprojeto de pesquisa a ser desenvolvido no Curso. 

 

4. REGIME DE AULAS 

Para os alunos inscritos através do Edital Corporativo as aulas serão ministradas quinzenalmente, às sextas-
feiras das 18h às 22h e aos sábados das 8h às 17h nas dependências do Programa. 

 

5. INVESTIMENTO  

Custo do Investimento e financiamento em acordo com a Portaria CAPES Nº 080, de 16 de dezembro de 
1998. Os valores serão obtidos junto à Coordenação do Curso e só poderão ser pagos por pessoa jurídica. 

 

6. LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA 

O anexo III p. 6 apresenta as linhas de pesquisa e a relação dos professores orientadores.  

 

7. RESULTADOS E DATAS LIMITES 

7.1 A aprovação e a classificação dos candidatos serão decididas com base na soma das notas das provas de 

cada etapa do processo seletivo.  
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7.2 Serão matriculados como alunos do Mestrado em Defesa e Segurança Civil, Turma 2014, os candidatos 

que obtiverem média final mínima de 7,0 (sete) pontos no processo de seleção, por ordem de 

classificação em relação ao número de vagas. 

7.3 Os candidatos que obtiverem média final mínima de 7,0 (sete), e não forem classificados em função das 

vagas existentes e entre 5,0 (cinco) e 6,9 (seis vírgula nove) no processo de seleção para ingresso no 

Programa, serão elegíveis para o Estágio Probatório por um período mínimo de 06 (seis) meses com 

possibilidade de inscrição em disciplinas isoladas a critério do Colegiado do Curso.  

7.4 Após a conclusão do Estágio Probatório o aluno poderá submeter-se novamente ao exame de seleção 

para ingresso no Programa. 

7.5 Os candidatos não classificados terão o prazo máximo de 2 (dois) meses, a partir da data da divulgação 

dos resultados, para retirar os documentos comprobatórios da inscrição. 

7.6 Os candidatos não classificados terão o prazo máximo de 24 horas, a partir da data da divulgação dos 

resultados, para recorrer da decisão da comissão de seleção. 

7.7 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Defesa e Segurança Civil. 

 

 

          

Niterói, 01 de setembro de 2014 

 

 

 

 

AIRTON BODSTEIN DE BARROS 

Decano do Colegiado do Curso de Mestrado 

 em Defesa e Segurança Civil 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEFESA E SEGURANÇA CIVIL 
MESTRADO PROFISSIONAL EM DEFESA E SEGURANÇA CIVIL 
   

 
Carta de Recom endação  (ANEXO I)  

 
 

NOME DO CANDIDATO:  ...................................................................................................... 
 
Prezado(a) Senhor(a): 
 
       O candidato acima pretende realizar estudo em nível de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em 
Defesa e Segurança Civil na UFF. O Programa terá melhores condições de avaliar as potencialidades do candidato, 
com base nas informações e observações confidenciais que V.Sa. possa fazer. Assim sendo, solicitamos que este 
formulário seja entregue ao candidato em envelope lacrado.   
 
1.  Desde que ano conhece o candidato? .................... 
2.  Em que tipo de atividade teve contato mais direto com o candidato? 

a) Como seu professor na(s) disciplina(s):  ............................................................................................................. 
b) Como seu orientador no curso de:  .................................................................................................................... 
c) Como seu chefe ou superior em serviço no:  ..................................................................................................... 
d) Outras atividades (favor especificar) ................................................................................................................. 

3. Como classifica o candidato quanto aos atributos indicados no quadro abaixo? 
 

Atributos do                                          Nível 

Candidato 

Excelente Muito 

Bom 

Bom Regular Fraco Sem 

condições 

para informar 

Domínio em sua área de conhecimento 
científico 

      

Facilidade de aprendizado/ capacidade 
intelectual 

      

Assiduidade, perseverança       

Relacionamento com colegas e superiores       

Iniciativa, desembaraço, originalidade e 
liderança 

      

Habilidade em expressão oral       

Habilidade em expressão escrita       

 
4. Comparando este candidato com outras pessoas conhecidas nos últimos dois anos, com similar nível de 

formação e experiência, classifique o candidato quanto à sua aptidão para realizar estudos avançados e 
pesquisas, entre (indique uma das alternativas): 

          os 5% mais aptos           os 30% mais aptos             os 50% menos aptos 

          os 10% mais aptos         os 50% mais aptos             os 10% menos aptos 

 

5. Outras informações que julgar necessário acrescentar: 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 

 Responsável pela informação: 

  Nome: ....................................................................................... Cargo ou Função:............................................. 

  Instituição onde atua: ......................................................................................................................................... 

  Data: ...../....../2014                      Assinatura: ....................................................................................................... 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEFESA E SEGURANÇA CIVIL 
MESTRADO PROFISSIONAL EM DEFESA E SEGURANÇA CIVIL 
 

 
 

F icha de Inscr ição -  Se leção 2014  (ANEXO I I )  
 

Área de Concentração Planejamento e Gestão de Eventos Críticos 

Linha de Pesquisa  

Opção de Orientador(a)  

 

Dados 
Pessoais 

Nome completo 

Sexo: (  ) F  (  ) M Data de nascimento 

Estado civil Naturalidade  

Pai 

Mãe 

RG (estado/órgão) Emissão: CPF 

Contato 
Rua/Nº  

Bairro Cidade Estado 

CEP Telefone res (DDD) 

Tel profissional (DDD) Celular (DDD) 

E-mail 

Formação 
Nível Nome do Curso Instituição de Ensino Término 

Graduação    

PG    

Atividade 
Profissional 

Cargo/Função 

Instituição 

Endereço/telefone de contato: 
 

Instituição 
Financiadora 

Nome 

CNPJ 

Endereço/telefone de contato (indique a pessoa/setor responsável): 
 

Documentos a serem anexados: 

1) Carteira de Identidade, CPF (cópias autenticadas) e 2 retratos 3 x 4   2) Diploma de Graduação  plena, 
reconhecido pelo MEC  (cópia autenticada em cartório)   3) Curriculum Vitae LATTES/CNPq   4) Histórico escolar da 
graduação (cópia autenticada em cartório)   5) Duas cartas de recomendação, em envelope lacrado   6) Carta de 
intenção   7) Termo de Compromisso   8) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição   9) Resumo do 
Anteprojeto (3 vias) 

Declaração 
Declaro, pra os devidos fins, que tomei conhecimento das condições estabelecidas no Edital do 
concurso de seleção e estou de acordo com as mesmas.  Em,  _____/______/2014 

Assinatura do candidato 

Exclusivo da Coordenação do Curso: 

 
Recebi a inscrição de _______________________________________________ para o Mestrado Profissional em 
Defesa e Segurança Civil.     
 
Em, ___/___/2014             Assinatura : 

 
 
 
 

Foto 3x4 
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LINHAS DE PESQUISA DO CURSO E PROFESSORES ORIENTADORES (ANEXO III) 

 

Área de Concentração: Planejamento e Gestão de Eventos Críticos 

Linhas de pesquisa: 

 

1. Ameaças de riscos e desastres - os estudos e pesquisas sobre todos os eventos que possam vir a causar um 
desastre, tais como, inundações, enxurradas, deslizamentos, tsunamis, vazamento nuclear, convulsão social, 
epidemias, furacões, etc. 

2. Vulnerabilidades humanas, socioeconômicas e ambientais a desastres - problemas de ocupação irregular do 
solo, favelização, pobreza, falta de infraestrutura básica, falta de percepção de risco, construções a risco, etc. e 
tudo aquilo que possa aumentar o nível de suscetibilidade de uma região ou da população para a ocorrência de um 
desastre. 

3. Instrumentos de gestão para a redução de riscos de desastres - aspectos legais e socioeducativos para a 
redução de riscos de desastres, intervenções estruturais e não estruturais, desenvolvimento de metodologias,  
capacitação de agentes públicos, privados e sociedade civil, etc. 

Professores Orientadores: para informações sobre a área de pesquisa de cada professor, consultar os currículos 
Lattes, cujos links encontram-se no site do mestrado em Corpo Docente. 

 

Professores Orientadores E-mail 

Airton Bodstein de Barros airton@defesacivil.uff.br 

Alfredo Victor Bellido Bernedo alfredo@ien.gov.br 

Angela Maria Abreu de Barros angelbbarros@gmail.com 

Antonio Ferreira da Hora dahora@vm.uff.br 

Claudine Pereira Dereczynski  claudinedereczynski@gmail.com 

Cláudio Belmonte de Athayde Bohrer bohrer@vm.uff 

Débora Cynamon Kligerman deboracyklig@gmail.com 

Fátima de Paiva Canesin fatimacanesin@yahoo.com.br 

Fernando Cordeiro Barbosa fernandocordeiro@uol.com.br 

Gerônimo Emilio Almeida Leitão geronimo_leitao@uol.com.br 

Luciana Tricai Cavalini lutricav@vm.uff.br 

Manoel Isidro de Miranda Neto manoel.isidro@ig.com.br 

Marcos  Barreto de Mendonça mbm@poli.ufrj.br 

Mônica de Aquino G. Massera da Hora dahora@vm.uff.br 

Reiner Olibano Rosas reiner@vm.uff.br 

Regina Fernandes Flauzino rflauzino@uol.com.br 

William Zamboni de Mello zamboni@geoq.uff.br 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEFESA E SEGURANÇA CIVIL 
MESTRADO PROFISSIONAL EM DEFESA E SEGURANÇA CIVIL 
 
 
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 

Local, Período e Horário do Processo Seletivo 
 

  

Atividades Data Horário Local 

Análise da documentação apresentada 

(Comissão de Seleção do Programa) 

22 e 23/09/2014 

2ª e 3ª feira 

Manhã e tarde Coordenação do Curso 

Prova escrita de conhecimentos e 
suficiência em Inglês 

(Candidatos) 

24/09/2014 

4ª feira 

9h às 11h 
Coordenação do Curso 

Prova escrita envolvendo conhecimento 
básico sobre Defesa e Segurança Civil  

(Candidatos) 

24/09/2014 

4ª feira 

14h às 16h 
Coordenação do Curso 

Entrevista com o candidato e exame de 
anteprojeto de pesquisa 

(Candidatos) 

25 e 26/09/2014 

5ª e 6ª feira 

Agenda- 

mento 

Coordenação do Curso 

Divulgação dos Resultados  

(Comissão de Seleção do Programa) 

29/09/2014 

2ª feira 

A partir das 
18h 

Lista na Coordenação 
Site do Programa 

Inicio do Curso 03/10/2014 

6ª feira 

18 às 22h Auditório do 7º andar 

Prédio da Coordenação 

 

Coordenação do Curso: Rua São Pedro, 24 – 8º andar – Centro, Niterói, RJ. 

 

 

 

   Niterói, 01 de setembro de 2014 

 

 

 

 

AIRTON BODSTEIN DE BARROS 

Decano do Colegiado do Curso de Mestrado 

 em Defesa e Segurança Civil 

 

 


