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ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSODE SELEÇAO- 2021
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃOEM DIREITO

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSal, no uso de suas

atribuições, torna público que estão abertas as inscrições ao Processode Seleçãodos
candidatos ao PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃOEM DIREITO - PPGD, regularmente
aprovado pela CAPES/MEC,para 01 (uma) turma de 20 Cvinte) alunos para o Mestrado na Área
de Concentração Alteridade e Direitos Fundamentais, com início das aulas no mês de março
de 2021, tudo na forma deste Edital e das Normas Complementares que venham a ser baixadas.

l.DOSOBJETIVOS
O PROGRAMADE PÓS-GRADUAÇÃOEM 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
DIREITO será realizado com observância das seguintes linhas de pesquisa, respeitadas as
especificações relativas 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 Anexo l deste edital
3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 Poderãocandidatar-se ao Processode Seleçãoportadores de diploma de nível superior de

graduaçãoem Direito, devidamenteregistrado na forma autorizada pelo Ministério da
Educaçãoou pelas Universidadesque os emitirem, nos termos do art. 48, da Lei 9.394, de
20/12/1996, ou, excepcionalmente,
de certidãode conclusãode curso de graduaçãode
duração plena com a indicação da data de colação de grau.
3.2

As

inscrições

serão

i'ealizadas

pela

INTERNET,

htto:.//noosfero.ucsal.br/stricto:sensu:/noticias/processos-seletivos.

por
Após

meio

do

a efetivação

site:
da

inscrição e pagamento da taxa, o candidato deverá enviar para o e-mail
mat! jçyjê:strjctosensu@ucsal.br, a documentação constante nos itens 3.3.1 ao 3.4, em PDF, de

forma separadae identificada.
3.3 Exigir-se-á, para a inscrição, a seguinte documentação
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3.3.1 cópia (frente e verso) do diploma de graduaçãodevidamenteregistrado 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 (duzentos e
dez reais), realizado através de boleto bancário disponível no site
3.3.6 01 (uma) foto recente 3x4;

3.3.7

Currüu/o

Z,atfes atualizado,

gerado

na

Plataforma

Lattes

do

CNPq

ht:tp://lattes.cnpq.br;
3.3.8 anteprojeto de pesquisa, vinculado a tema de pesquisa do orientador indicado, com no
mínimo 08 (oito) e, no máximo, 12 (doze) laudas,apresentado em 02 (duas) vias, sendo 01
(uma) via com identificacão completa do autor e 01 (uma) semidentificacão de autor.
observadas as normas vigentes na ABNT e seguindo o formato sugerido pelo Programa, com
indicação do professor orientador.

3.4 Às pessoascom deficiência inscritas no processoseletivo serão asseguradascondições
adequadas para a sua participação. Para que isso possa acontecer, necessário se faz que oCa)

candidatoCa)envie um e-mail para Natljçyjê:$trjçtQ$QD$y@yç$qj:b!.
informando quais
recursos se fazem necessários para sua participação no processo seletivo, até a data prevista

para encerramento da inscrição. O(a) candidatoCa)com deficiência precisará apresentar no ato
da inscrição, além da documentaçãoprevista no item 3.3, laudo médico atestando sua
condição.

4. DA COMISSÃODE SELEÇAO
O Processo Seletivo será realizado por Comissão de Seleçãopresidida pela Professora Doutora
Mânica Neves Aguçar da Sirva e composta ainda como membros titulares pelo Professor Doutor
Alexandre Douglas Zaidan de Carvalho e a Professora Doutora Thais Novaes Cavalcanti e como
suplentes o Professor Doutor Paulo Roberto Lyrio Pimenta e a Professora Doutora Fernanda

RavazzanoLopes faqueiro.
5.DAnOMOLOGAçÃO

A Comissãode Seleçãoencaminharáà Pró-Reitorade 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
!!!tp;//!!pps]t!

Pró-Reitoriade Pesquisae

Pós-Graduação
publicará no site

Q:gcsa].br/stricto-sensu/noticias/processos-seletivos,

ato homologatório

pedidos de inscrições que tenham cumprido com os requisitos exigidos por este edital.

dos
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6.DASVAGAS
Ficam estabelecidas 20 (vinte) vagas para o Curso de MESTRADO,as quais serão providas com
estrita observância deste Edital e das Normas Complementares que venham a ser baixadas.

7. DO PROCESSO DE SELEÇAO
O Processo de Seleçãoconstará de uma fase eliminatória, que compreenderá

7.1 Avaliaçãodo anteprojeto de pesquisaque deverá conter os seguintesitens: Tema e
Problema, Hipóteses, Objetivos, Justificativa, Metodologia, Fundamentaçãoteórica e
referências.

7.2 Realizaçãode entrevista individual, versando sobre o anteprojeto de pesquisa,currículo
interessesdefinidos para pesquisae motivos de opção pelo Programa;

7.2.1 Devido ao isolamento social decorrente da COVID-19,as entrevistas serão
realizadas de modo virtual utilizando o Google Meet. O link para as entrevistas será
enviado a cada candidato por e-mail (endereço de e-mail informado no cadastro na
inscrição online).

7.3 Prova de língua estrangeira (inglês, espanhol,italiano ou francês), constituindo-se de
tradução livre, com uso de dicionário, deverá ser realizada no primeiro ano de curso. O
estudante que não for aprovado ou não fizer prova de língua estrangeira, não poderá
realizar exame de qualificação.

7.3.1 Será permitida a comprovaçãoda pronlciênciana língua escolhida,mediante
certificado de até cinco anos emitido por institutos oficiais de ensino da língua respectiva
CAliança Francesa, Instituto Cervantes, Dante Alighieri, ltalia Amica, ACBEU, Cultura
Inglesa).
7.4 As médias finais serão calculadas de acordo com a seguinte fórmula

Nota do anteprojeto + Nota da entrevista
MF

2
7.5 Calculada a média final de cada candidato, proceder-se-á à classificação no processo

seletivo, pela ordem decrescente das médias finais por eles obtidas, por orientador, até o limite
de vagas estabelecido, fixadas neste Edital.
7.6 Para desempate dos candidatos no processo classiHicatório de que trata o item precedente,
serão adotados, pela ordem, os seguintes critérios:

7.6.1 maior nota no anteprojeto de pesquisa;
7.6.2 maior nota na entrevista;
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7.8

A

Pró-Reitoria

de

Pesquisa

e

Pós-graduação

divulgará

no

site

http://noosfero.ucsal.br/stricto-sensu/noticias./processos-seletivos e no mural do prédio da
Pós-Graduaçãoo resultado final classifícatório conforme cronograma abaixo.
7.9 As vagas serão distribuídas na forma da tabela a seguir
7.9.1 Linha de pesquisa: Bioética, Alteridade e Meio ambiente social

PROFESSOR
(A)

PESQUISA

VAGAS

Mõnica Neves Aguiar da Salva

Direitos Fundamentaise

02

Medicina: Alteridade face às

intersecções da Bioética
Contemporânea
Meio ambiente global, justiça
social e direito animal

01

Gordilho
Ana Thereza Meireles Araújo

Direitos Fundamentaise

01

Heron José de Santana

Medicina: Alteridade face às

intprcnr'r'ãpc d n Rinótira
Tagore Trajano de Almeida
Silvo
Thais Novaes Cavalcanti

Contemporânea
Meio ambiente global, justiça

03

social e direito animal

Direitos Fundamentaise

03

Medicina: Alteridade face às

intersecções da Bioética
Contemporânea
7.9.2 Linha de pesquisa: Políticas públicas e efetivação dos direitos fundamentais
PROFESSOR (A)

PESQUISA

VAGAS

Alexandre Douglas Zaidan de
Carvalho

Atuação judicial em polít:icas
públicas e a tutela dos

02

direitos fundamentais
jadson Correia de Oliveira

Atuaçãojudicial em políticas
públicas

03

e a tutela dos

direitos fundamentais
jogo Glicério de Oliveira Filho

Direitos Fundamentais,

01

Acesso à justiça e

arbitragem.
Fábio Roque da SalvaARAUJO

Direitos Fundamentais,

02

Acesso à justiça e
Paulo Roberto Lyrio Pimenta

arbitragem.
Tributação e efetivação de

02

direitos fundamentais
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8.DOCRONOGRAMA
As inscrições, provas, entrevistas

e demais procedimentos

até o início das aulas serão

realizados de acordo com o seguinte cronograma:
Horários
Data

Até 30/10/20

Inscrição

Publicação
Até às 18h

(segunda)
23 a 27/11/20
(segunda asexta)

04/12/20 (sexta)

para seleção de mestrandos

e envio

da

documentação exigida para conforme o item 3.2

(sexta)

09/11/20

Atividades

de ato

homologatório

dos

pedidos

de

inscrição no site httn://noosfero.ucsal.br/strictosensu/noticias/processos-seletivos.

Das 8h30 às12h e

Das14h às18h

Entrevistasindividuais realizadasvirtualmente pol
meio do Google Meet.

Divulgação
do resultadofinal, em ordem de
Até às ].7h

07 e 08/12/20
tsegunda eterça)

Até às 16h30 do

09/12/20 (quarta)

Das 14h às16h

dia 08/12/20

classificação, no site httn://noosfero.ucsal.br/strictosensu/noticias/processos-seletivos.
Prazo de interposição de recurso à Pró-Reitora de
Pesquisa e Pós-Graduação

contra

o

processo
seletivo,
através
matricula.strictosensu@ucsal.br.
Reunião

virtual

encaminhamento

resultado

do

da

Comissão de

dos

recursos

à

do

e-mail

Seleção para
Pró-Reitoria

de

Pesquisa e Pós-graduação.

Publicação de Ato sobre recursos interpostos e
IO/12/20 (quinta)

Até às 17h

homologação do resultado Hlnal do Processo de Seleção,

com seu consequente encerramento na Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação.

Matrícula dos 20 primeiros classificadosna seleçãopara
o Mestrado. Nesta oportunidade, os documentos
Das 8h30 às 12h e
14a 18/12/20
originais ou autenticados, que haviam sido solicitados
(segundaasexta) das 14h às.L6h30
na inscrição, deverão ser apresentados. Caso contrário, o
candidato aprovado não poderá realizar a sua matrícula.
Início das aulas.
Março/2021
8.1 É da responsabilidade do Ca)candidato (a) obter informações sobre o dia, o horário e o link
do Goog/eMeet de todas as etapas do processo seletivo que exijam sua presença consultando o

site da UCSal. htto://noosfero.ucsal.br/stricto-sensu/noticias/processos:$elQtivQS.
9. DA CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

Os candidatosserão classificadosna forma do item 7 deste Edital e convocadosna estrita
ordem de classificação até o preenchimento das vagas estabelecidas.

9.1 0s candidatos classificados e não convocados para a matrícula do semestre 2021.1,
poderão ser convocados no início do referido semestre, em caso de haver eventual desistência.
5
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9.2 0s recursosinterpostosem relaçãoà classificação
serãoanalisadospela Comissãode
Seleção,desde que apresentados,dentro do prazo previsto, à Pró-Reitoria de Pesquisae Pósgraduação para as providências, devendo levar em consideração os critérios estabelecidos em
cada avaliação.

9.3 A Pró-Reitoriade Pesquisae Pós-graduação
submeteráà homologaçãodo 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(a) candidato(a)

classificado(a)
firmara,no ato da matrícula,
na condição
de CONTRATANTE,
com a
Universidade,

como CONTRATADA, Contrato

de Prestação de Serviços

Educacionais,

comprometendo-se pelo pagamento das parcelas que implicam o seu respectivo curso.

IO.l O(A) candidato(a) classificadoCa)no processo seletivo para ingresso no Mestrado, objeto
deste Edital, deverá efetivar sua matrícula mediante assinatura do Contrato de Prestaçãode
ServiçosEducacionais,por meio do qual compromete-sea pagar, com regularidade, 24 (vinte e
quatro) parcelasmensaise sucessivasde R$ 4.164,00(quatro mil cento e sessentae quatro
reais) - Desconto promocional (30%): 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$
2.915,00 Cdoismil novecentos e quinze 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 boleto
bancário,realizados de forma online no portal do aluno.
l0.2 0(A) aluno(a) que não apresentar a sua dissertaçãono prazo de 24 meses previsto para
conclusão do Curso de Mestrado no Programa de Pós-graduação em Direito, contados a partir
do início das aulas, e que tenha o seu prazo de conclusãoprorrogado pelo Colegiadopor até 6
Cseis) meses, nos termos estabelecidos no Regulamento da Pós-Graduação, ficará com a
obrigação de pagar as parcelas mensais adicionais, até o mês da defesa, no valor de R$ 4.164,00
Cquatro mil cento e sessenta e quatro

reais) - Desconto promocional

(30%):

24 (vinte e

quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.915,00 Cdoismil novecentos e quinze reais). O

não cumprimento do prazo para conclusão acarretará no desligamento automático do
Programa.

l0.3 0(A) aluno(a) matriculado(a) no Curso de Mestradose 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 semestree/ou débitos anteriores.
l0.4 A Universidade participa do Sistema de Cotas de Bolsa para os primeiros colocados na
seleção que respondam às exigências da FAPESB,que as concede, bem como 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 egressos da Instituição.
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11. DAS DISPOSIÇOES
GERAIS

A Reitoria da Universidadeeditara NormasComplementaresque venham a ser necessáriasà
regular implantação e funcionamento qualitativo do Curso de Mestrado em Direito, inclusive a
partir de propostas apresentadas, oportunamente, pelo Colegiada do Programa.

Parágrafo único: Vagasremanescentes,por disciplina, da matrícula nos cursos de Mestrado
em Direito, cujo processo seletivo está regulamentado por este Edital, poderão ser preenchidas
por Alunos Especiais, que serão selecionadosapós o encerramento das matrículas dos
classificados.
12. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão submetidos à análise da Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação que
encaminhará a solução às instâncias cabíveis.

Salvador,05 de outubro de 2020

a.Salva;Ía Sá de Carvalho

Reitora

..g:L

