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EDITAL PPGJS No. 02/2022 

 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) torna público, para conhecimento dos interessados, 
que estarão abertas de 24 de junho a 24 de agosto de 2022 as inscrições para o processo 
seletivo do Curso de Mestrado em Justiça e Segurança do Programa de Pós-Graduação em 
Justiça e Segurança (PPGJS) do Instituto de Estudos Comparados em Administração de 
Conflitos (InEAC). Para mais informações sobre o Programa: http://ppgjs.uff.br/ 

02 vagas para candidatos estrangeiros, com reserva de 01 vaga para refugiado ou portador de 
visto humanitário ou solicitante de refúgio.  

O concurso será realizado de forma remota. 
A seleção será realizada no período de 05 de setembro a 14 de outubro de 2022.  
Endereço de e-mail único para informações e dúvidas: ppgjsuffselecao2023@gmail.com  
 
O curso de Mestrado em Justiça e Segurança (curso stricto sensu) se desenvolve na 
modalidade presencial. 
 
 
Objetivo do Programa 
 
O curso de Mestrado do PPGJS/UFF visa formar profissionais que, com rigorosa formação 
acadêmica, estejam voltados não apenas para atuar no mercado universitário, mas também 
para utilizar e difundir seus conhecimentos em benefício do mercado existente no âmbito de 
outras instituições, como as organizações não-governamentais e a administração pública em 
geral. 
 

1. Preâmbulo 

1.1 O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança PPGJS/UFF no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, resolve estabelecer vagas, critérios para inscrição, 
seleção e ingresso de 02 alunos estrangeiros, com reserva de 01 vaga para refugiado ou 
portador de visto humanitário ou slicitante de refúgio para o Curso de Mestrado 
PPGJS/UFF na forma abaixo.  

1.2 Informações sobre o PPGJS/UFF podem ser obtidas através do site http://ppgjs.uff.br e e-
mail (especificando que se trata do Edital para Estrangeiros): 
ppgjsuffselecao2023@gmail.com.  

2. Das vagas. 
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2.1 Para este edital, o número de vagas oferecidas são: 02 vagas, sendo 01 vaga reservada para 

candidato refugiado ou portador de visto humanitário ou solicitante de refúgio.  

2.2 Não será obrigatório o preenchimento das vagas disponibilizadas no presente Edital.  

2.3 O PPGJS não garante bolsa de estudo aos candidatos aprovados. 

 

3. Da Inscrição no processo seletivo 

3.1 A inscrição para o processo seletivo de candidatos estrangeiros ao curso de Mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança, para o 1º Período Letivo de 2022, 
deverá ser efetuada de 24 de junho a 24 de agosto de 2022, exclusivamente via internet 
por meio do endereço eletrônico a seguir, especificando no campo “Assunto” Edital 
Estrangeiro: ppgjsuffselecao2023@gmail.com  

3.2 Poderá participar do processo seletivo ao curso de Mestrado do PPGJS candidato 
estrangeiro com graduação em qualquer área do conhecimento. 

3.3 Para inscrever-se, o candidato deverá enviar os seguintes documentos digitalizados em 
formato PDF, com alta resolução, sendo um arquivo digital por documento: 

3.3.1 Ficha de inscrição (anexo III)  

3.3.2 Cópia do documento de identidade (RNE, passaporte ou protocolo de pedido de refúgio 
no Brasil); 

3.3.3 Carta de apresentação escrita pelo próprio candidato, expondo a sua motivação para 
este curso de Mestrado e sua disponibilidade de tempo e meios financeiros para realizar 
o curso.  

3.3.4 Pré-projeto de pesquisa em até 8 (oito) páginas (Fonte Times new Roman, tamanho 12, 
espaçamento 1,5) com: objetivos, metodologia e bibliografia. O pré-projeto deve 
indicar a linha de pesquisa do PPGJS de interesse (ver Anexo I) e o nome de três 
professores do Programa (ver Anexo II) que o candidato gostaria de ter como orientador 
por ordem de preferência; 

3.3.5 Currículo vitae, com cópia de publicações, caso o candidato possua;  

3.3.6 Diploma de Graduação. Caso não seja emitido em português, inglês, espanhol ou 
francês, o mesmo deve ser acompanhado de tradução para a língua portuguesa; e deve 
ser reconhecido por entidade oficial, nos termos da decisão nº. 219/2001 e resolução 
nº.  18/2002, que dispõe sobre a aceitação de títulos obtidos no exterior para fins de 
continuidade de estudos na UFF. 

3.4 Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas os candidatos que 
apresentarem toda a documentação exigida no item 3.3 deste Edital.   

3.5 O candidato, ao apresentar, exclusivamente por meio eletrônico, a documentação 
requerida, responsabiliza-se pela veracidade de todas as informações prestadas. 

3.6 Não haverá cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidade.  
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3.7 O resultado final da seleção será divulgado até 14 de outubro de 2022 às 18h através do 
site do PPGJS/UFF – http://ppgjs.uff.br/ e/ou e-mail informado pelo(a) candidato(a) na 
ficha de inscrição.  

  
 

4. Etapas da seleção 
 
4.1 A primeira etapa da seleção consiste no exame da carta de apresentação, do pré- projeto 

e do currículo, os quais serão analisados considerando sua adequação ao perfil do PPGJS 
(Ver Anexos I e II) 

4.2 A segunda etapa da seleção consiste na realização de uma prova de tradução para o 
português de texto em árabe ou espanhol ou francês ou inglês. O texto da prova de 
tradução será enviado ao e-mail informado pelo candidato em sua ficha de inscrição em 
22 de setembro de 2022. A prova deve ser enviada ao PPGJS em 23 de setembro de 2022 
através do e-mail: ppgjsuffselecao2023@gmail.com 
  

4.3 Para eventuais esclarecimentos em relação ao pré-projeto, currículo, carta de 
apresentação e prova de tradução, o candidato poderá ser entrevistado remotamente, 
no período de 28 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022. A data e o horário de 
realização da entrevista serão enviados ao candidato através do e-mail informado em sua 
ficha de inscrição com até 48 horas de antecedência.  

 
5. Da Interposição de Recurso e Resultados 

 
5.1 A relação de homologação pela Comissão de Seleção das inscrições será divulgada em 29 

de agosto de 2022 através do site do PPGJS/UFF – http://ppgjs.uff.br/ e/ou e-mail 
informado pelo(a) candidato(a) na ficha de inscrição.  

5.2 A interposição de recursos relativos à homologação da inscrição poderá ser requisitada 
em 30 de agosto de 2022 pelos candidatos através do e-mail: 
ppgjsuffselecao2023@gmail.com.  

5.3 O resultado final da homologação pela Comissão de Seleção das inscrições será divulgado 
em 2 de setembro de 2022 através do site do PPGJS/UFF – http://ppgjs.uff.br/ e/ou e-
mail informado pelo(a) candidato(a) na ficha de inscrição.   

6. Da disposições finais  

6.1 Não será permitido o registro de matrícula concomitante em mais de um curso de pós-
graduação stricto sensu da UFF 

6.2 Será emitida pelo PPGJS uma Carta de aceite do candidato aprovado no processo seletivo, 
com vistas à obtenção de visto de estudante e outras finalidades legais. 

6.3 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita incondicionalmente 
as normas estabelecidas neste Edital bem como o regulamento do PPGJS e as normas da 
UFF relativas à pós-graduação.  
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6.4 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, pelo Colegiado do PPGJS/UFF 
e pelo Decanato de Pós-Graduação de acordo com o regulamento da UFF.   

 

 

Anexo I – Linhas de Pesquisa do Programa 

 

Anexo I – Linhas de Pesquisa do Programa 

  

LINHA 1: Representações e Práticas sociais de controle nos mecanismos de justiça e 

segurança. 

  

·        Discursos de Poder, Organizações e Normatividades 

·        Saberes e Práticas Discursivas de Controle Estatal 

·        Representações e Práticas de Controle Social 

·        Tópicos Especiais em Representações e Práticas sociais de controle nos 

mecanismos de justiça e segurança 

  

  

LINHA 2: Subjetividades, moralidades, relações de poder e territorialidades na administração 

de conflitos. 

  

·      Estruturas Tradicionais e Expansão Metropolitana 

·      Estado, Mercado e Sociedade 

·      Políticas Públicas, Demandas por Reconhecimento e Movimentos Sociais 

·      Cultura, Cidadania e Participação Social 

·      Moralidades, Sujeitos e Diversidade 

·      Tópicos Especiais em Subjetividades, moralidades, relações de poder e 

territorialidades na administração de conflitos 

 

 

 

 

 



 

Anexo II – Corpo Docente com relação de vagas para a Turma de 2023 

 

Professores Colaboradores LATTES Vagas 2023 

Luís Roberto Cardoso de  
Oliveira 

http://lattes.cnpq.br/2935371042756080 01 

Roberto Kant de Lima http://lattes.cnpq.br/5653459744288495 01 

Ana Paula Mendes de 
Miranda 

http://lattes.cnpq.br/1955313077111684 01 

 

Professores LATTES Vagas 2023 

Daniel Ganem Misse http://lattes.cnpq.br/6184719153408146 02 

Ana Paula da Silva http://lattes.cnpq.br/./8469871668400038 02 

Frederico Policarpo Mendonça 
Filho 

http://lattes.cnpq.br/5092451102102943 01 

Jacqueline de Oliveira Muniz http://lattes.cnpq.br/1274628618694703 02 

José Colaço Dias Neto http://lattes.cnpq.br/0373843405860090 02 

Lucia Eilbaum http://lattes.cnpq.br/8788800913405278 01 

Lenin dos Santos Pires http://lattes.cnpq.br/6473783273255196 01 

Luciane Patricio Barbosa 
Martins 

http://lattes.cnpq.br/5587435041315100 02 

Mirian Alves de Souza http://lattes.cnpq.br/7538206748370147 02 

Michel Misse http://lattes.cnpq.br/6318695398971643 01 

Pedro Heitor Barros Geraldo http://lattes.cnpq.br/./1462328864503035 02 
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Anexo III – Ficha de Inscrição 

 

 

 
Informações pessoais 

Nome Completo: 

 

Nacionalidade: 

 

Local e data de nascimento: 

 

Endereço: 

 

Cidade: 

 

Estado: 

 

País: 

 

CEP: 

 

E-mail: 

 

CPF: 

 

Formação 

Graduação: 

 

Instituição: 

 

Ano de conclusão: 

 



 

 

Prova de língua 

 

Escolha abaixo a língua para a prova de tradução para o português 

(   ) árabe  

 

(   ) espanhol 

 

(   ) francês 

 

(   ) inglês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


