INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO DE 2020 PARA ALUNO
REGULAR DO PROGRAMA DE MESTRADO EM FRONTEIRAS E DIREITOS
HUMANOS
I . Área de concentração, linhas de pesquisa e número de vagas
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Fronteiras e Direitos Humanos
LINHA DE PESQUISA 1: Fronteiras, desenvolvimento e integração regional
LINHA DE PESQUISA 2: Direitos humanos, cidadania e fronteiras
NÚMERO DE VAGAS: 15 (quinze)
II. Abertura do Edital
1. Divulgação do Edital: Agosto/Setembro de 2019
2. Período de inscrição: 07/outubro de 2019 até 07 de novembro de 2019
3. Prova escrita/suficiência: 18 de novembro de 2019
4. Defesa de Anteprojeto/Prova Oral de Arguição: 02 e 03 de dezembro de 2019
5. Análise curricular: 06 de dezembro de 2019.
III. Critério para inscrições - Documentação
1. Quem pode se inscrever: portadores de diplomas de Bacharelado em Direito, Relações
Internacionais, Sociologia (Ciências Sociais), Antropologia, Geografia, História e demais
áreas das Ciências Humanas.
2. Documentos pessoais
3. Anteprojeto vinculado à uma das áreas de interesse dos professores:
https://www.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-fronteiras/corpo-docente
Anteprojeto de pesquisa em quatro cópias impressas e uma cópia digital (PDF) em CDRom devidamente identificada com o nome do candidato(a), com a indicação da linha de
pesquisa em que melhor se enquadrar. O anteprojeto ser apresentado em papel A4, letra
Times New Roman 12, espaçamento entre linhas 1,5, margem esquerda de 3,0 cm e
demais margens de 2,0 cm, entre 10 e 15 páginas, contendo: (1) Título, (2) Resumo de
até 20 linhas; (3) Delimitação do Tema com base na bibliografia interdisciplinar
existente sobre o assunto, (4) Justificativa, (5) Justificativa de vinculação do tema
escolhido com uma (ou mais) área(s) de interesse dos professores permanentes do PPGFDH. (6) Objetivos, (7) Metodologia, (8) Cronograma de Atividades e (9) Bibliografia.
4. Curriculum lattes documentado
IV. Provas
PROVA ESCRITA
Consistirá em uma prova de conhecimentos das obras listadas. Terá duração de até 4
(quatro) horas, sendo atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez), peso 3,0 (três), pelos membros
da Comissão de Seleção. Não será permitida consulta bibliográfica durante sua realização.
Os/as candidatos(as) deverão chegar com 30 minutos de antecedência para identificação e
assinatura da lista de presença. A prova escrita será anônima, portanto, é vedado ao/à
candidato(a) colocar nas folhas de resposta ou rascunho qualquer desenho, sinal, marca ou
mensagem que possa servir para identificá-lo(a), sob pena de ser eliminado do processo.
Será desclassificado do Processo de Seleção o(a) candidato(a) que não comparecer à prova
escrita, seja qual for o motivo alegado. Serão aprovados(as) para a próxima etapa (análise
do Anteprojeto de Pesquisa) os/as candidatos(as) com nota igual ou superior a 7 (sete).
PROVA DE SUFICIÊNCIA

O exame de suficiência em língua estrangeira (idioma inglês) consistirá na tradução e/ou
interpretação de um texto, destinada a aferir a habilidade do candidato na língua estrangeira
(idioma inglês). Esta prova é eliminatória (peso 1). Será considerado aprovado nessa etapa o
candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete).
O exame terá a duração máxima de 3 (três) horas e será permitida a consulta apenas a dicionários
inglês/português (os quais deverão ser providenciados pelos próprios candidatos). Aos candidatos
que não comparecerem nessa etapa será atribuído nota 0,0 (zero) e serão eliminados do processo
seletivo.
 Os candidatos estrangeiros não lusófonos deverão fazer também exame de suficiência no
idioma Português

Observação: Poderão ser entregues certificados de aprovação em língua estrangeira (tais
como TOFEL,TEAP, IELTS - com validade máxima de dois anos) emitidos por institutos
de idiomas. Todavia o(a) candidato(a) deverá encaminhar no ato da inscrição uma cópia
autenticada do documento comprobatório e caberá a Comissão de Seleção avaliar sua
validade e aceitar ou não o mesmo em substituição do exame de suficiência em língua
estrangeira. Neste caso, será convertida a pontuação atribuída pelo instituto.
A nota atribuída na prova de suficiência, em caso de dispensa via certificados TOFEL /
TEAP / IELTS, será igual a 10.
PROVA DE ARGUIÇÃO DE ANTEPROJETO
Análise e Arguição de Anteprojeto de pesquisa: Consistirá na análise do anteprojeto de
pesquisa, redigido em língua portuguesa e em conformidade com a Lei de Direitos
Autorais (Lei Federal nº 9.610/1998), o qual deverá versar a linha de pesquisa do PPG-FDh
UFGD, selecionada pelo candidato, a saber: 1. Fronteiras, Desenvolvimento e Integração
Regional; 2. Direitos Humanos, Cidadania e Fronteiras. Serão considerados aprovados
somente os candidatos que atingirem a nota igual ou superior à 7,0 (sete). Esta etapa será
eliminatória e terá peso 5 (cinco).
Os anteprojetos de pesquisa aprovados passarão por uma defesa oral junto a uma banca
previamente constituída e nomeada para tal fim onde o candidato terá até 10 minutos para
realizar arguição técnico-cientifica referente à proposta de pesquisa enviada no ato da
inscrição
ANÁLISE CURRICULAR
Análise de currículo (classificatória). A Comissão de Seleção fará a pontuação para
efeitos de classificação, com peso 1,0 (um). O currículo será pontuado conforme planilha
que será divulgada junto com o edital. Para a pontuação mais alta entre os currículos será
conferida nota 10 (dez) e às demais, será calculada uma proporcionalidade correlata.
Para fins de pontuação curricular, somente serão levadas em conta as atividades dos
últimos 3 (três) anos, que antecedem o processo seletivo.

LINHAS DE PESQUISA
LINHA 1: Fronteiras, Desenvolvimento e Integração Regional
Esta linha de pesquisa possui como objeto a realização de estudos interdisciplinares
envolvendo as Relações Internacionais e fronteiras de modo a enfatizar: a integração
política e agendas em zona de fronteira em relação à cooperação subnacional, à dinâmica
produtiva, à definição de políticas públicas dedicadas à região, à segurança nacional, à
economia e à história.

LINHA 2: Direitos humanos, cidadania e fronteiras
Esta linha de pesquisa possui como objeto a realização de estudos interdisciplinares na área
do direito e regulatório em região de fronteira acerca dos seguintes temas: direitos
humanos, quilombolas, populações indígenas, questão agrária e meio ambiente.

V. Corpo Docente
Linha de Pesquisa 1: FRONTEIRAS, DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO
REGIONAL
DOCENTE

CURRICULUM LATTES

Adriana Kirchof de Brum
Tomaz Espósito Neto
Tito Carlos Machado de Oliveira
Gicelma da F. Chacarosqui Torchi

http://lattes.cnpq.br/9251804334912399
http://lattes.cnpq.br/3572133524657559
http://lattes.cnpq.br/4242032729459694
http://lattes.cnpq.br/1000717123605254

Linha de Pesquisa 2: DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E FRONTEIRAS
Alaerte Antônio Martelli Contini
http://lattes.cnpq.br/1466991094261196
César Augusto S. da Silva
http://lattes.cnpq.br/2181377906842026
Gustavo de Souza Preussler
http://lattes.cnpq.br/7966792380099410
Liana Amin Lima da Silva
http://lattes.cnpq.br/2190806990467542
Verônica Maria Bezerra Guimarães
http://lattes.cnpq.br/9416295955715042
Washington César Shoiti Nozu
http://lattes.cnpq.br/4755838697434676

VI. LISTA DE OBRAS PARA O PROCESSO SELETIVO DE 2020
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[http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/moncoes/article/view/2075/1136]
STREECK, Wolfgang. Tempo Comprado. São Paulo: Boitempo, 2018. (Cap. 1 e 2)
WACQUANT, Loïc. Punir os Pobres. Rio de Janeiro: Revan, 2003.

