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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

FACULDADE DE DIREITO 
 

 
sociologia_direito@yahoo.com.br,  Tel.: (21) 2629-2869 

 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES  ESTRANGEIROS NÃO RESIDENTES 

NO BRASIL PARA OS CURSOS DE MESTRADO E DE DOUTORADO 

EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS TURMAS 2014 

      A Universidade Federal Fluminense (UFF) torna público que, entre os dias 02 de 

outubro e 19 de novembro de 2013 estarão abertas as inscrições para seleção de alunos 

estrangeiros para os Cursos de Mestrado e de Doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais. 

Número de Vagas: preenchimento de até 2 (duas) vagas para o curso de Mestrado e até 1 

(vaga) vaga para o curso de Doutorado, para ingresso no primeiro período letivo de 2014.  

Não havendo preenchimento do total das vagas, as mesmas poderão ser revertidas, por 

decisão do Colegiado do PPGSD, a favor de eventuais candidatos excedentes aprovados no 

processo de seleção para estudantes brasileiros. 

Clientela: estrangeiros não residentes no Brasil e diplomados em cursos de graduação no 

exterior.  

 

Inscrições: 

As inscrições somente serão feitas por e-mail, devendo toda a documentação ser 

encaminhada à Secretaria para o endereço eletrônico sociologia_direito@yahoo.com.br. 

A ausência de qualquer dos documentos/procedimentos solicitados ou a disposição 

inadequada dos mesmos desqualificará a inscrição. A confirmação da inscrição será 

realizada por e-mail no período de 04 a 19 de novembro de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sociologia_direito@yahoo.com.br
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1. DO PPGSD 

1.1. Objetivos 

Formar profissionais voltados para as atividades acadêmicas e preparados para a 

reflexão, o ensino e a pesquisa, bem como formar profissionais que, mesmo estando 

orientados para o mercado, possam repercutir, em sua prática cotidiana, as preocupações 

básicas com o trabalho, a cidadania, a exclusão social, os direitos humanos, o acesso à 

justiça e a questão ambiental. 

1.2. Linhas de pesquisa 

 

Linhas de pesquisa/professores 

 

Relações de trabalho, direitos sociais e instituições - As articulações entre instituições, 

direitos sociais e relações de trabalho estão  presentes em teorizações e estratégias 

sociopolíticas diferenciadas que disputam construções múltiplas (políticas, jurídicas, sociais 

etc.) buscando uma organicidade (sentido) para essas ações (falas e atos).  As configurações 

assumidas pelas instituições, direitos sociais e relações de trabalho bem como suas 

articulações são objeto de estudo da presente linha de pesquisa voltada para questões 

teóricas e empíricas desse universo de maneira a analisar as opções conceituais e materiais 

que se apresentam no mundo contemporâneo. 

  

Acesso à justiça e crítica das instituições político-jurídicas - Partindo-se da premissa de 

que a busca de um fim justo pressupõe a construção de um meio justo, examina-se a 

qualidade da prestação jurisdicional brasileira sob o enfoque do modelo constitucional de 

processo nas esferas administrativa e judicial, privilegiando-se o debate das contradições 

entre direitos individuais e direitos coletivos, o conflito de poderes envolvendo a efetivação 

de direitos fundamentais no campo das reformas processuais civis. Paralelamente ao 

aperfeiçoamento das práticas processuais no âmbito das instituições públicas (Ministério 

Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública etc.), propõe-se a construção de uma 

cidadania processual independente do Poder Público através de meios alternativos de 

resolução de conflitos. 

 

Teoria social e cultura contemporânea – Esta linha de pesquisa concentra estudos em 

teoria social, examinando as relações entre as questões produzidas nos diversos campos 

disciplinares das Ciências Sociais e Humanas, com seus rebatimentos nas Ciências 

Jurídicas. Dentre as temáticas abordadas estão: os movimentos e os conflitos sociais 

urbanos; a cultura jurídica; o pensamento social no Brasil; a confluência entre 

manifestações culturais (música, cinema e literatura); a política e o direito. 

 

Direitos humanos, justiça social e cidadania - Estudar os direitos humanos, a justiça 

social e a cidadania enfocando a questão da igualdade e a ausência, na sociedade brasileira, 

de uma cultura sedimentada de valores de justiça, solidariedade e direitos. No atual 

processo histórico, em que se verifica a colonização da economia sobre outras esferas, 

torna-se necessária a reflexão sobre a justiça social. A linha de pesquisa dá ênfase à questão 
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da desigualdade para uma reflexão sobre a democracia, a cidadania e o direito. Muitas das 

questões teóricas e práticas, que são objeto de discussão dos direitos humanos, podem 

contribuir para o debate nos planos da Filosofia do Direito, da Ética e da Política, bem 

como na elaboração de planos e estratégias para uma sociedade menos injusta. 

Conflitos socioambientais, rurais e urbanos - Os conflitos permeiam os usos e processos 

de decisão (planejamento, legislação e gestão) sobre os territórios urbanos e rurais. Em 

sociedades economicamente desiguais, instituições e mecanismos jurídico-políticos tanto 

são arenas democráticas de gestão e solução de conflitos e de remediação de danos quanto 

são instrumentos operantes da desigualdade. Os conflitos sócio-ambientais enfocam não 

apenas as disputas sobre usos, posse, propriedade, planejamento e gestão de territórios 

urbanos e rurais, como também as implicações sobre a qualidade e os modos de vida de 

seus habitantes. As políticas de desenvolvimento econômico efetivadas no Brasil tem 

destinado a maior parte dos seus danos sociais, econômicos e ambientais a grupos sociais 

vulneráveis (trabalhadores urbanos e rurais, populações de baixa renda, comunidades 

tradicionais, segmentos raciais discriminados) e os compelido a deslocarem-se, enquanto 

que os danos ambientais sistêmicos também não são previstos nem remediados. A linha de 

pesquisa sobre os conflitos sócio-ambientais enfoca o meio urbano e o meio rural e os 

instrumentos de planejamento, legislação e gestão dos territórios, tendo como quadro de 

referência os direitos amplos de cidadania e de participação dos movimentos sociais 

1.3. Funcionamento 

As aulas ocorrem semanalmente nos turnos da manhã, tarde e noite, tanto ICHF 

(Instituto de Ciências Humanas e Filosofia), no Bloco O, no campus do Gragoatá, quanto 

na Faculdade de Direito, na Rua presidente Pedreira 62.  

Observação. Maiores informações sobre o corpo docente, suas atividades atuais, linhas, 

grupos e projetos de pesquisa poderão ser obtidos no endereço eletrônico do programa 

(www.uff.br) ou na Plataforma Lattes (www.cnpq.br). 

 

 

1.4. Das bancas 

A seleção será efetuada por uma banca, com representantes de cada setor temático 

(linhas de pesquisa) do Programa, conforme as inscrições recebidas, sob a presidência do 

coordenador do PPGSD. Ao preencherem a ficha de inscrição, os candidatos devem 

optar por um dos setores temáticos, assinalando o campo apropriado. O candidato 

deverá optar pelo setor cujas temáticas mais se aproximem daquela que se propõe a 

desenvolver em seu projeto de pesquisa. A coordenação do PPGSD exercerá a presidência 

geral da seleção. 

 

1.5. Estrutura curricular do Mestrado 

Num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses e num tempo útil mínimo de 720 

(setecentas e vinte) horas/aula, correspondentes a 48 (quarenta e oito) créditos, o estudante 

http://www.cnpq.br/
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do mestrado deverá cumprir uma estrutura curricular compreendendo as seguintes 

atividades: 

 

1.6. Estrutura curricular do Doutorado 

Em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses e em um tempo útil mínimo de 1470 

(mil, quatrocentas e setenta) horas/aula, correspondentes a 98 (noventa e oito) créditos, o 

estudante do doutorado deverá cumprir uma estrutura curricular compreendendo as 

seguintes atividades: 

 

 

1.7. Estágio Docência – Os alunos que vierem a receber bolsas de estudo deverão, ainda, 

desenvolver projeto de Estágio Docência junto a estudantes de graduação, com um mínimo 

de 60 horas anuais. 

 

2. DA INSCRIÇÃO  

2.1. Documentos necessários: 

2.1.1. Ficha de inscrição preenchida (anexo I) 

2.1.2. Cópia xerox do passaporte e do diploma de graduação realizada no exterior; 

2.1.3. Três cartas de recomendação de doutores; 

2.1.4. Projeto de pesquisa no modelo descrito no anexo II; 

2.1.5. Curriculum vitae, preferencialmente no modelo Lattes (conforme programa 

disponível no site www.cnpq.br), ou, senão, distribuído segundo as seguintes rubricas: (I) 

dados pessoais; (II) formação acadêmica a partir da graduação; (III) experiência 

profissional pertinente; (IV) publicações; e (V) bolsas, monitorias e participação em 

eventos acadêmicos.   

2.1.6. Uma carta de apresentação escrita pelo próprio candidato, justificando seu interesse 

em cursar o mestrado neste Programa e apontando a linha de pesquisa do PPGSD em que se 

insere seu projeto; 

2.1.7. Foto 3x4 digital, frente, rosto. 

2.1.8. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 170,00 (cento e 

setenta reais) para candidatos ao Mestrado e de R$ 200,00 (duzentos reais) para candidatos 

ao doutorado. O candidato deverá preencher Guia de Recolhimento da União (GRU) 

simples acessando a página https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp 

Os campos deverão ser preenchidos com as informações a seguir: UG – 153056; Gestão – 

15227; Código de recolhimento - 28832-2; Número de referência – 0250158459; 

Competência - mm/aaaa (mês/ano em que for paga a taxa); Vencimento – 19/11/2013; CPF 

do contribuinte – digitar número; Nome do contribuinte – digitar nome; Valor principal = 

R$ 170,00 (Mestrado) ou 200,00 (Doutorado); Valor total = R$ 170,00 (Mestrado) ou 

200,00 (Doutorado). Depois de preenchida e impressa a GRU deverá ser paga em qualquer 

agência do Banco do Brasil; 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
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2.1.9. Cópia da dissertação de mestrado (apenas para candidatos ao doutorado) em pdf, em 

um único arquivo. 

 

2.2. Observações 

 

2.2.1. Não haverá devolução / reembolso da taxa de inscrição. 

2.2.2. O PPGSD não garante bolsa de estudo aos candidatos aprovados.  

 

3. DA PROFICIÊNCIA EM PORTUGUÊS: 

Os candidatos aprovados terão sua inscrição no curso de mestrado condicionada ao exame, 

a ocorrer nas primeiras semanas de aula, em data a ser oportunamente divulgada, uma 

tradução para o português de um trecho de um texto em sua língua materna. 

  

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados da seleção estarão à disposição dos candidatos no mural do PPGSD, no 

endereço eletrônico do programa: www.uff.br/ppgsd, e serão remtidos para os e-mails 

informados no dia 26 de novembro de 2013. 

 

5- DA DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE 

Toda documentação entregue para a seleção, estará disponibilizada para ser devolvida aos 

candidatos até 30 dias após a divulgação do resultado final quando, então, serão destruídos 

todos os documentos não retirados. 

 

6. MATRÍCULA 

A matrícula será realizada pessoalmente na secretaria do PPGSD ou por e-mail entre 10 e 

14 de março de 2014. No ato da matrícula o aluno preencherá uma Ficha Cadastral e 

entregará/remeterá cópia autenticadas do diploma de graduação. As aulas terão início no 

dia 17 de março de 2014. 

Títulos obtidos no exterior deverão estar de acordo com a Resolução nº18/2002 do 

CEP/UFF, que dispõe sobre sua aceitação para fins de continuidade de estudos na UFF. 

O candidato aprovado que não realizar a matrícula, será considerado eliminado.  

 

http://www.uff.br/ppgsd
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7. DOS RECURSOS 

Serão aceitos para avaliação por e-mail, com aviso de recebimento, no dia 27 de novembro 

de 2013, entre 9 e 12 horas, recursos cuja solicitação esteja amparada nos critérios adotados 

neste edital. O recurso será respondido no mesmo dia até às 18 horas. 

 

8. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e referendados pelo Colegiado 

do Curso. 

Niterói RJ, 03 de setembro de 2013 

 

 

 

      Wilson Madeira Filho                                  Napoleão Miranda 

Coordenador do PPGSD                                  Vice-Coordenador do PPGSD 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO DO PPGSD-UFF 

ESTRANGEIROS NÃO RESIDENTES 

  (   ) MESTRADO  (   ) DOUTORADO 

 

Passaporte: 

 

CPF:        

 

Nome: 

 

Sexo:     Estado Civil:    Data de Nascimento: 

 

Filiação: 

 

Nacionalidade:    Naturalidade: 

 

RG/Órgão expedidor-Estado/Data de Expedição: 

 

E-mail: 

 

Possui vínculo empregatício?   [   ] sim [   ] não 

 

Cargo: 

 

Empresa/Instituição: 

 

Data de admissão (dia/mês/ano): 

 

Endereço completo com CEP: 

 

Telefones de contato: 

 

Formação Acadêmica (Graduação/Especialização/Mestrado/Doutorado) por instituição e 

ano de ingresso e de conclusão: 

 

Linha de Pesquisa escolhida: 

 

Título do Projeto: 

Declaro que estou ciente do edital e que estou de acordo com seu conteúdo 

Assinatura do candidato 
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ANEXO II 

 

Roteiro do projeto de pesquisa: 

 - Título do projeto, nome do candidato, breve identificação, e-mail, linha de pesquisa do 

PPGSD relacionada 

- Resumo (máximo de 10 linhas), 3 Palavras-chave - espaço simples. 

- Tema e problema de pesquisa, sua relevância e viabilidade. 

- Objetivos e Hipóteses de trabalho. 

- Fundamentação teórica. 

- Estado da arte ou revisão de literatura demonstrando os principais textos e pesquisas já 

identificados sobre o tema.  

- Métodos e técnicas de pesquisa, fontes de investigação, demonstrando a interseção entre 

métodos das ciências jurídicas e das ciências sociais. 

- Cronograma de trabalho, com previsão de participação em eventos acadêmicos, em 

grupos de pesquisa e publicação de trabalhos semestrais. 

- Referências bibliográficas e Bibliografia básica – espaço simples. 

O projeto deverá ser redigido em português e ter obrigatoriamente, sob pena de 

desclassificação, de 8 a no máximo 12 páginas, para os candidatos ao Mestrado, e de 15 a 

no máximo 20 páginas, para os candidatos ao Doutorado (incluído nestes totais todo o 

roteiro), digitadas em espaço 1,5 em papel modelo A4, configuração padrão do Word, com 

fonte Times New Roman (TNR) 12, citações em destaque em Times New Roman 11, 

espaço simples, numeradas as páginas. O título deverá ter letra TNR 14 em negrito. 

Resumo, Palavras-Chave, Referências bibliográficas e Bibliografia básica em TNR 11, 

espaço simples.  

 

  

 


