
NEPP-DH/UFRJ - EDITAL DO PROCESSO SELETIVO – TURMA 2014
PROGRAMA DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS E CULTURA DE 

DIREITOS – PPCD

O Coordenador do  Programa de Curso de Especialização Políticas Públicas e Cultura de 
Direitos -  PPCD,  no uso de suas atribuições  legais  e estatutárias,  torna pública que estarão 
abertas no período de 16 de junho a 10 de julho de 2014, as inscrições para o processo de seleção 
dos candidatos ao  Curso de Especialização Políticas Públicas e Cultura de Direitos – PPCD. 

O PPCD tem como objetivo promover o avanço da pesquisa e do ensino de Direitos Humanos na 
perspectiva interdisciplinar; auxiliar na formulação de políticas de educação e de práticas, que 
afetem prospectivamente o domínio dos Direitos Humanos e auxiliar a efetivação de políticas de 
proteção e promoção de Direitos Humanos, especialmente para grupos vulneráveis denominadas 
minorias e acometidos das mais variadas formas de violência e violação da condição humana. 

O  PPCD destina-se aos  portadores  de  diploma de curso de graduação em qualquer  área  de 
conhecimento, emitido por Instituição do ensino Superior reconhecido pelo MEC. 

1- Disposições Gerais
1.1- As informações aos interessados no presente processo seletivo será obtido pelos seguintes 
canais: 
- site do NEPP-DH/UFRJ: www.nepp-dh.ufrj.br;
- Secretaria de Ensino na sede do NEPP-DH/UFRJ – Prédio Anexo do CFCH/UFRJ, 3º. andar - 
Avenida Pasteur, 250 - CEP: 22290-240 - Rio de Janeiro, de segunda-feira a sexta-feira, exceto 
em dias de feriado, no horário de 9:30hs às 15 horas; telefone 3873-5180.
1.2- Será de responsabilidade exclusiva dos candidatos a obtenção de informações referentes ao 
presente processo seletivo no sítio do NEPP-DH e/ou qualquer outro veículo de divulgação. 
1.3- O candidato deverá estar atento ao acompanhamento dos prazos e das possíveis atualizações 
do  cronograma  previsto  do  concurso,  à  entrega  da  documentação  e  à  divulgação  dos  seus 
resultados.
1.4- Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas 
neste  Edital,  no  Regulamento  deste  programa  de  Pós-graduação  disponível  na  página 
www.nepp-dh.ufrj. 
1.5-  A lista  das  inscrições  homologadas,  com os  nomes  dos  candidatos  que  atenderem aos 
requisitos  de  inscrição  estabelecidos  neste  Edital,  será  divulgado  no  quadro  de  avisos  da 
Secretaria  de Ensino na sede do NEPP-DH/UFRJ – Prédio Anexo do CFCH/UFRJ, 3º. andar - 
Avenida Pasteur, 250 - CEP: 22290-240 - Rio de Janeiro e no site www.nepp-dh.ufrj.br .
 
2- Vagas
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2.1- Serão disponibilizadas 35 (trinta e cinco) vagas para a turma de 2014. 

3- Forma de Ingresso e validade do Processo 
3.1-  O  ingresso  dar-se-á  por  meio  de  classificação  no  Processo  Seletivo,  observadas  as 
condições, procedimentos, regras e critérios descritos no item 5 deste edital. 
3.2- O presente Processo Seletivo tem validade para para segundo semestre letivo de 2014 e todo 
o período de conclusão com carga horária  de 380 horas,  não havendo reserva de vaga para 
semestres posteriores.

 4- Local de Realização do PPCD 
4.1-  As  aulas  serão  ministradas  nas  instalações  do  NEPP-DH/UFRJ e/ou  em salas  de  aulas 
localizadas no Campus da Praia Vermelha/UFRJ -  Avenida Pasteur, 250 - CEP: 22290-240 - Rio 
de Janeiro.

5- Processo Seletivo
5.1- Inscrições: 16/06/2014 a 10/07/2014.
5.2- Os interessados deverão realizar sua inscrição na secretaria do NEPP-DH, sem qualquer 
ônus financeiro.

5.3- Local de Inscrição -  Secretaria  de Ensino na sede do NEPP-DH/UFRJ – Prédio Anexo do 
CFCH/UFRJ, 3º. andar - Avenida Pasteur, 250 - CEP: 22290-240 - Rio de Janeiro, de segunda à 
sexta feira, exceto feriado ou recesso, das 9:30 às 15 horas.
5.4  –  Os  candidatos  poderão  se  inscrever  através  dos  correios,  mediante  o  envio  de 
correspondência, via sedex, para a secretaria do NEPP-DH.
5.5 – Se o candidato preferir realizar sua inscrição pelos correios, o prazo limite para a aceitação 
da  inscrição  será  a  data  da  postagem  da  correspondência,  sendo  o  seu  prazo  limite  o  dia 
10/07/2014.

5.6 – Para todos os candidatos é obrigatório o preenchimento de todos os campos solicitados na 
ficha de inscrição e a entrega do Curriculum Vitae do candidato no ato da inscrição.
5.7 – A ficha de inscrição estará disponível no site do NEPP-DH www.nepp-dh.ufrj.br .

6- Seleção dos Candidatos
6.1-  O  processo  seletivo  será  conduzido  por  uma  comissão  Examinadora  formada  por  três 
professores do corpo docente do curso PPCD, sendo um deles o coordenador do programa.
6.2-  A seleção  dos  candidatos  será  feita  com base  em:  análise  de currículo,  prova  escrita  e 
entrevista. 
6.3- O resultado de cada etapa será divulgado na forma de “aprovado” ou “não aprovado”. Todas 
as etapas são eliminatórias e o resultado “não aprovado” em uma das etapas elimina o candidato. 
6.4- É necessário documento de identificação com foto para a realização da entrevista. 
6.5- Os resultados de todas as etapas serão divulgados em lista fixada na Secretaria de Ensino na 
sede do NEPP-DH/UFRJ – Prédio Anexo do CFCH/UFRJ, 3º. andar - Avenida Pasteur, 250 - 
CEP: 22290-240 - Rio de Janeiro, de segunda-feira a sexta-feira, exceto em dias de feriado, no 
horário de 9:30hs às 15 horas e/ou pelo telefone 3873-5180. 
6.6- Todas as datas pertinentes ao processo seletivo são intransferíveis.

7- Dos Recursos
7.1- Os recursos sobre os resultados de cada etapa só poderão ser interpostos nas datas constantes 
no item 6.5 deste Edital, de forma presencial pelo candidato.
7.2- O recurso deverá ser protocolado na Secretaria de Ensino do NEPP-DH (Prédio Anexo do 
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CFCH/UFRJ,  3º.  andar  -  Avenida  Pasteur,  250  -  CEP:  22290-240  -  Rio  de  Janeiro-RJ,  de 
segunda-feira a sexta-feira, exceto em dias de feriado, no horário de 9:30hs às 15 horas) e serão 
avaliados  pela  Comissão  Examinadora  do  PPCD,  que  divulgará  os  resultados  conforme 
cronograma (item 6.5).
7.3- Após o julgamento e a publicação do resultado final, a decisão será definitiva e irrevogável 
não cabendo novo recurso.  
 
8- Documentação para inscrição no processo seletivo
8.1- Os candidatos aprovados no processo seletivo terão direito a requerer a Matrícula, desde que 
apresentem documentação pertinentes de acordo com as normas com o Regulamento do PPCD. 
8.2- Documentação exigida para inscrição no processo seletivo: 
- ficha de inscrição devidamente preenchida; 
- 01 cópia e original do histórico escolar do curso de graduação;
-  01 Cópia  e  original  do Diploma de  Graduação reconhecido  pelo  MEC ou,  Declaração  de 
conclusão do Curso de Graduação ou colação de grau até a data de confirmação de ingresso. A 
não apresentação da prova de conclusão do Ensino Superior tornará nula, para todos os efeitos, a 
classificação  do  candidato,  independentemente  dos  resultados  obtidos  no  Processo  Seletivo. 
Candidatos com nível superior cursados no exterior deverão apresentar essa documentação com 
tradução juramentada e verificar reconhecimento do curso no Brasil; 
- 01 Cópia e original de documento de identificação com foto; 
- 01 Cópia e original de Certidão de Nascimento ou Casamento; 
- 01 Cópia e original do CPF (caso o número não conste no documento de identificação).
- currículo lattes ou elaborado conforme roteiro divulgado no site www.nepp-dh.ufrj ; 
- carta de liberação do empregador caso o candidato exerça atividade laboral no horário do curso 
PPCD. 
8.3 - Caso o candidato tenha optado pela inscrição via correios, todos os documentos deverão ser 
autenticados e encaminhados com a inscrição no envelope:  Processo seletivo PPCD/2014, à 
Secretaria  de  Ensino  do  NEPP-DH  -  Prédio  Anexo  do  CFCH/UFRJ,  3º.  andar  -  Avenida  
Pasteur, 250 - CEP: 22290-240 - Rio de Janeiro-RJ.

9- A comissão Examinadora
-  A Comissão  Examinadora  será  composta  pelos  professores  Pedro  Cláudio  Cunca  Brando 
Bocayuva Cunha (Presidente da banca); Adônia Antunes Prado e Murilo Peixoto da Mota como 
membros titulares; e Vantuil Pereira e Maria Celeste Simões Marques como membros suplentes.

Pedro Cláudio Cunca Brando Bocayuva Cunha
Coordenador do  

Programa de Curso de Especialização Políticas Públicas e Cultura de Direitos – PPCD
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