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EDITAL Ne 23/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSODE SELEÇAO

VAGAS REMANESCENTES
- 2019
PROGRAMA E pÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

O REITORDA UNIVERSIDADE
CATOLICADO SALVADOR
-- UCSal,no uso de suas
atribuições, torna público que estão abertas as inscrições ao Processode Seleção dos
candidatos ao PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃOEM DIREITO - PPGD, regularmente
aprovado pela CAPES/MEC,para vagas remanescentes no total de lO (dez) alunos para o
Mestrado na Área de ConcentraçãoAlteridade e Direitos Fundamentais, com início das
aulas no mês de abril de 2019, tudo na forma deste Edital e das Normas Complementares
que venham a ser baixadas.

1. DOSOBJETIVOS
O PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM DIREITO tem por objetivo formar pesquisadores,

docentes e outros profissionais da área jurídica.
2. DAS LINHAS DE PESQUISA

O processo de seleção para o curso de Mestrado do PROGRAMADE POS-GRADUAÇÃOEM
DIREITOserá realizado com observância das seguintes linhas de pesquisa, respeitadas as
especificaçõesrelativas ao Programa, disponibilizadas no site www.ucsal.br:
Linha 1 - Bioética, Alteridade e Meio Ambiente Social;
Linha 2 - Políticas Públicas e Efetivação dos Direitos Fundamentais;
$le. As vagas serão distribuídas conforme indicado no item 7.9 deste edital.
3. DAS INSCRIÇOES

3.1 Poderão candidatar-se ao Processode Seleção portadores de diploma de nível superior

de graduaçãoem Direito, devidamente registrado na forma autorizada pelo Ministério da
Educaçãoou pelas Universidadesque os emitirem, nos termos do art. 48, da Lei 9.394, de
20/12/].996, ou, excepcionalmente, de certidão de conclusão de curso de graduação de
duração plena com a indicação da data de colação de grau.
www.ucsal.br. Após a
3.2 As inscriçõesserão realizadaspela INTERNET,por meio do site:
poderá comparecer à Secretaria
efetivação da inscrição e pagamento da taxa, o candidato
versidade Católica do Salvador
do Str/cto Senso que fica no Prédio da Pós-graduação da Un
1-305, no

localizadoà Avenida Cardealda Salva,205, Federação,Salvador-BA,CEP40.23
período de 19/03/2019 a 29/03/2019 das 8h30 às 12h00 e

das 14h00 às 16h30, ge

documentação constante nos.ilq)s
segunda a sexta-feira, exceto feriados, para entrega da
3.3.1 ao 3.3.].0. ou optar pela entrega na forma do item 35
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3.3 Exigir-se-á,para a inscrição, a seguinte documentação:
3.3.1 cópia (frente e verso) do diploma de graduação devidamente registrado ou,
excepcionalmente, certidão de conclusão de curso de graduação, com a indicação da data
de colação de grau;
3.3.2 cópia do histórico escolar do curso de graduação;
3.3.3 cópia do Registro Geral de Identificação/RG;
3.3.4 cópia do CPF;
3.3.5 comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 210,00
Iduzentos e dez reais), realizado através de boleto bancário disponível no site
3.3.6 01(uma) foto recente 3x4;
3.3.9 Cura/cu/o/aftas
atualizado gerado na Plataforma Lattes
P

do

CNPq

http://lattes.cnpq.br;
3.3.10 anteprojeto de pesquisacom no mínimo 06 (seis) e, no máximo, lO (dez)
laudas, apresentado em 03(três) vias, sendo OI(uma) via com identificação completa e 02
Iduas) sem idSn!!11saçãe..ds..ai:!!elobservadas as normas vigentes na ABNT e seguindo o

formato sugerido pelo Programa,disponibilizadono site www:uÊga!:bre no local de
inscrição (Mestrado);

3.4 É vedada a entrega de quaisquer documentos encadernados.
3.5 0s candidatos poderão entregar a documentação pessoalmente ou mediante

procuração ou, ainda, por correspondência registrada sob o sistema AR/SEDEX,postada
nos Correios até 29/03/2019, dirigida à Comissão de Seleção do PROGRAMA DE POS-

GRADUAÇÃO
EM DIREITO,
no endereçoindicadono item 3.2, contendotoda a
documentação exigida neste Edital, como condição para a efetivação da inscrição.
3.6 No ato da entrega da documentação, os candidatos receberão o comprovante de

inscrição, que deverá ser apresentado, juntamente com o respectivo RG, durante o
processo

seletivo,

a ele equivalendo

o

Comprovante

de Recebimento

-- AR/SEDEX

fornecido pelo sistema postal, de que trata o subirem precedente
3.7 A Universidade não se responsabiliza por pedido de inscrição formulado pela via postal,

postado após o prazo previsto no item 3.5 deste Edital, considerandoos remetentes
automaticamente excluídos do Processo Seletivo, sendo restituído o valor relativo à
inscrição, após requerimento e apresentação do boleto devidamente autenticado pelo
banco.
3.8 As pessoas com deficiência inscritas no processo seletivo serão asseguradas condições

adequadas para a sua participação. Para que isso possa acontecer, necessário se faz que o

candidato preenchao formulário disponibilizadono site da web da UCSAL
WWW:llcsa
.br
píucessu
informando quais recursos se fazem necessáriospara sua participação no
seletivo, até a data prevista para encerramento da inscrição. O candidato com

precisará apresentar no ato da inscrição, além da documentação prevista no
laudo médico atestando sua condição.
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4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
O Processo Seletivo será realizado por Comissão de Seleção cujos membros serão
propostos pela Coordenação do Programa à Pró-Reitoria de Pesquisae Pós Graduação e os
encaminhará para avaliação do Reitor que nomeará os integrantes da comissão através de

ato próprio.
5. DA HOMOLOGAÇÃO

A Comissãode Seleção encaminhará à Pró-reitora de Pesquisae Pós-Graduaçãoo resultado

para a homologação dos pedidos de inscrição formulados no período estabelecido nos
subitens 3.2 e 3.5, sendo indeferidos aqueles que não atenderem às disposições deste
Edital e das Normas Complementares que venham a ser baixadas.
5.1. A Pró-Reitoria de Pesquisae Pós-Graduaçãopublicará, em espaço comum, de livre

acesso,e no site www:fisga!:bl ato homologatóriodos pedidosde inscriçãoque tenham
cumprido os requisitos exigidos por este edital.
6. DAS VAGAS REMANESCENTES

ficam estabelecidas lO(dez) vagas para o Curso de MESTRADOem Direito, as quais serão
providas com estrita observância deste Edital e das Normas Complementares que venham
a ser baixadas.

7. DO PROCESSO DE SELEÇAO
O Processode Seleçãoconstará das seguintes fases:
7.1 A primeira fase, de caráter eliminatório, compreenderá:
7.1.1 Prova escrita, com duração de até 04 (quatro) horas, sem consulta a qualquer
fonte,

inclusive legislação, sobre tema

independentemente

do orientador

tratado

escolhido,

em qualquer

sendo

a nota

das seguintes obras,

mínima

7,0 (sete):

NEVES,

Mana do Céu Patrão. Alteridade e Deveres Fundamentais: uma abordagem ética. Revista

de Direitos Fundamentaise Alteridade. N.l, Vo].], ju]-dez 20].7; SARLET,Ingo;
FENSTERSEIFER,
Trago. Algumas notas sobre a dimensão ecológica da dignidade da pessoa
humana e sobre a dignidade da vida em geral. Revista Brasileira de Direito Animal. v.2 n7.

KRELLAndreas J. Entre desdém teórico e aprovação na prática: os métodos clássicosde
interpretação

jurídica.

Rev. Direito

GV [on]ine].

2014, vol.IO,

n.l

[cited

PP.295-320.

7.1.2 As provas serão identificadas por números aleatórios, os quais

2018-12-1-8],

serão fixados na
sua

prova e ao lado da assinaturado candidato na lista de presença,sendo que
identificação ocorrerá em sessãopública prevista no cronograma abaixo.
7.2 Terão acesso à segunda fase somente os candidatos que obtiverem
igual ou superior a 7,0 (sete), na primgjra fase
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7.2.1. Os resultadosda primeira fase serão divulgadosno site da UCSALe no mural
do prédio da Pós-Graduação/Federaçãoaté o dia 08/04/2019 (segunda-feira).
7.3 A segunda fase do ProcessoSeletivo compreenderá:

7.3.1 Avaliaçãodo anteprojeto de pesquisaque deverá conter os seguintes itens:
justificativa e pertinência do tema; problematização e fundamentação teórica, objeto de
estudo, objetivo geral, objetivos específicos, proposta metodológica, referências,
justificativa. O projeto será avaliado pelo orientador indicado no ato da inscrição, tendo
peso 8, sendo a nota mínima 7,0(sete);
7.3.2 Provade língua estrangeira (inglês, espanhol,italiano ou francês),constituindose de tradução livre, com uso de dicionário, de um texto de até 2 (duas) páginas, sobre a
temática

do Programa.

Nesta fase, o candidato

realizará

prova de l

(uma) língua

estrangeira (com duração de até 3 horas) a cuja nota será atribuído o peso 2, sendo a nota

mínima7,0 (sete)
7.4 As médias ponderadas serão calculadas de acordo com a seguinte fórmula:
IAnteprojeto x 8) + (Prova de língua estrangeira x 2)

MP:
10

7.5 Encerradaa segundafase, será calculada a média final do candidato de acordo com a
seguinte fórmula:
IMédia da lg fase)+(Média da 2ê fase)
MF
2

7.6 Calculadaa média final de cada candidato, proceder-se-áà classificaçãono processo
seletivo, pela ordem decrescente das médiasfinais por eles obtidas, por orientador, até o
limite de vagas estabelecido, fixadas neste Edital.
7.7 Para desempate dos candidatos no processo classificatório de que trata o item
precedente, serão adotados, pela ordem, os seguintes critérios:
7.7.1 maior média na segunda fase;
7.7.2 maior nota no anteprojeto de pesquisa.
7.8 A Pró-Reitoria de Pesquisae Pós-Graduaçãodivulgará no site Www:14csa
.br e no mural
do prédio da Pós-Graduação o resultado final classificatório no dia 11/04/2019, sendo
reservados os dias 12 e 15/04/19 para eventual interposição de recurso à Pró-reitora de
Pesquisa e Pós-Graduação.

7.9 As informações referentes ao número de vagas disponíveis para
encontram-se disponíveis no anexo único do presellte ed tal

cada linha de pes-

É

j
Salvador/ BA
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8. DO CRONOGRAMA

As inscrições, provas, entrevistas e demais procedimentos que precedem o início das aulas
serão realizados de acordo com o seguinte cronograma:
Data

Horários

19/03/2019 a

2e a 6g feira: das

11/02/2019

8h30 às 12h
].4h às 16h30

Atividades

Inscrição para seleção reallzaoa na secretaria uu
Str/cto

Senso

Até às 17h

04/04/2019

Das 14 às 18.

fica

no

Prédio

da

Pós-

Graduação/Prédio G (Avenida Cardeal da Silva, 205,
federação)

02/04/2019

que

ou por SEDEX.

Publicação
de ato homologatório
dos pedidosde
inscrição.

Prova escrita de conteúdo realizada no Prédio da posGraduação/Prédio G/Federação

Sessão de identiticaçâo aas provas escritos e
08/04/2019

Às ].7h

publicação
dos resultadosda primeirafase do
processoseletivo no site Www:14csa
.br e no mural do
Prédio da Pós-Graduação/PrédioG/federação.

Das 14h às 17h

l0/04/2019

Prova(s) escrita(s)

de língua estrangeira {irigies,

Espanhol, Italiano e/ou Francês) realizada(s) no Prédio
da Pós-graduação/Prédio G/Federação(um idioma).

Divulgaçãodo resultado Tlnai, em oraerll ue
11/04/2019

Até às 17h

classificação, no site wlgw:uçga!:br e no mural do
Prédio da Pós-Graduação/Federação.

12 e 15/04/2019

Das 8h30 às 12h

Prazo para interposiçãooe recurso a rro-reiluíd ue

e

Pesquisa e Pós-Graduação relativa ao resultado do

das 14h às 16h30 processo seletivo.
Publicação

16/04/2019

Até às ].7h

Das 8h30 às 12h
e

17/04/2019

das ].4h às 16h3C

12 de abril de 2019

de

Ato

sobre

recursos

lnterpustus

e

homologação
do resultadofinal do Processode
Seleção, com seu consequente encerramento na PróReitoria de Pesquisae Pós-Graduação.

Matrícula dos 10 primeiros classlTlcaaos na seleÇdu
para o Mestrado, na Secretaria do Str/cto Senso
localizada no Prédio da Pós-graduação/Prédio
G/Federação.
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8.1 É de responsabilidade do candidato se informar sobre o dia, o horário e o local de todas
as etapas do processo seletivo que exijam sua presença.
9.0ACL.ASSIFICAÇÃOECONVOCAÇÃO

Os candidatos serão classificados na forma do item 7 deste Edital e convocados na estrita
ordem de classificação até o preenchimento das vagas estabelecidas.

9.1 0s candidatos classificadose não convocados para a matrícula do semestre 2019.1,

poderão ser convocadosno início do referido semestre, em caso de haver eventual
desistência.

9.2 0s recursos interpostos em relação à classificação serão analisados pela Comissão de
Seleção, desde que apresentados, dentro do prazo previsto, à Pró-reitora de Pesquisa e
Pós-Graduação para as providências, devendo levar em consideração os critérios
estabelecidos em cada avaliação.

9.3 A Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduaçãosubmeterá à homologação do Reitor o
resultado classificatório final após a decisão dos recursos, se houver.
10. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Para a realização do Curso do Programa de que trata este Edital o candidato classificado

firmara, no ato da matrícula,na condiçãode CONTRATANTE,
com a Universidade,como
CONTRATADA,
Contrato de Prestaçãode Serviços Educacionais,comprometendo-se pelo
pagamento das parcelas que implicam o seu respectivo curso.
10.1 0 candidato classificado no processo seletivo para ingresso no Mestrado, objeto deste

Edital, deverá efetivar sua matrícula mediante assinatura do Contrato de Prestaçãode
Serviços Educacionais,por meio do qual se compromete a pagar, com regularidade, 24
(vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, no valor de parcelas mensais e
sucessivas,no valor de R$ 2.800,00(dois mil, oitocentos e reais), devendo ser reajustadas
na forma da legislação pertinente
Parágrafo único. O pagamento da primeira parcela será realizado no ato da matrícula, por
meio de Cartão de Crédito ou Débito, das operadoras aceitas pela Universidade, ou, mediante
cheque, nominal e cruzado, de pessoa física, ficando vedado o pagamento com cheque de pessoa

jurídica ou em espécie.
de 24 meses previsto para

l0.2 0 aluno que não apresentar a sua dissertação no prazo
contados a
conclusão do Curso de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Direito,
prorrogado pelo Colegiado
partir do início das aulas, e que tenha o seu prazo de conclusão
da Pós-Graduação, ficará
por até 6 (seis) meses, nos termos estabelecidos no Regulamento
mês da defesa, no valor dF
com a obrigação de pagar as parcelas mensais adicionais, até o
conclu
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). O não cumprimento do prazo para
acarretará no deslizamento automático do Plggrama.
41.740-090 -- Salvador / BA
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l0.3 0 aluno matriculado no Curso de Mestrado se obriga a realizar sua matrícula
acadêmica a cada semestre, até a defesa da Dissertação, não podendo renova-la se houver
inadimplemento de qualquer mensalidade no semestre e/ou débitos anteriores.
l0.4 A Universidade dispõe de política de abonos e descontos para pagamento antecipado

do semestre, do ano, e do curso total, para o seu corpo docente e alunos egressosda
Instituição.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A Reitoria da Universidade editara Normas Complementares que venham a ser necessárias
à regular

implantação

e funcionamento

qualitativo

do Curso de MESTRADO EM DIREITO,

inclusive a partir de propostas apresentadas, oportunamente, pelo Colegiada do Programa.
Os candidatos reprovados e/ou não classificados deverão retirar os documentos entregues
no ato da inscrição, no prazo máximo de 60 dias, após o encerramento do processo

seletivo. Transcorrido este período, toda documentação será incinerada.
12. DOSCASOSOMISSOS
Os casos omissos serão submetidos à análise da Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

que encaminhará a solução às instâncias cabíveis.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SEE CUMPRA-SE
Salvador, 19 de março de 2019
GbTól/C4
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ANEXO UNICO

Abaixo encontram-se presentes as informações concernentes ao número de vagas

disponíveis por linha de pesquisa, bem como a indicação dos nomes de docentes
responsáveispor cadalinha:

l

Linha de pesquisa: Bioética, Alteridade e Meio ambiente social
PESQUISA

PROFESSOR

Fundamentais
e
Medicina:
Mânica NevesAguiar da Silva Direitos
Alteridade face às intersecções da Bioética
Ana Thereza Meireles Ara újo

Contemporânea
Direitos
fundamentais

e

Medicina:

Alteridade face às intersecções da Bioética

Contemporânea

Tagore Trajano de Almeida Meio ambiente global, justiça social e
Silva

direito animal

Thais Novaes Cavalcanti

Direitos

Fundamentais

e

Medicina:

02

02

Alteridade face às intersecções da Bioética
Contemporânea

PESQUISA

PROFESSOR

Oliveira

Direitos Fundamentais, Acesso à justiça e

01

fábio Roque da Sirva ARAUJO

arbitragem.
Direitos Fundamentais, Acesso à justiça e

01

Jogo

Glicério

de

Filho

arbitragem.
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