
11/12/2014

BS N° 5935
Pg. 182

EDITAL PROPP Nº 145, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

O  PRÓ-REITOR  DE  PESQUISA,  PÓS-GRADUAÇÃO  E  INOVAÇÃO,  da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições,  torna 
pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo para Ingresso no Curso de Pós-
Graduação  Lato Sensu em  Educação  em Direitos  Humanos,  área  de  concentração  em 
Direitos Humanos, da Faculdade de Direito/UFMS, com o total de 200 (duzentas) vagas para 
o ano de 2015, a ser ofertado nos municípios polos: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá e 
Três Lagoas.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O curso de pós-graduação lato sensu em Educação em Direitos Humanos terá a carga 

horária de 360 horas e será ofertado no período de janeiro/2015 a junho/2016.
1.2 Para cada polo serão destinadas 50 (cinquenta) vagas.

1.2.1 Caso não ocorra o preenchimento das vagas em determinado polo, estas serão 
destinadas igualitariamente entre os polos onde houver candidatos na lista de espera.

1.3 Em cada polo serão reservadas 10% das vagas para servidores da UFMS, sendo que as 
sobras, em caso de não haver candidatos aprovados nessa condição, serão revertidas 
para o público geral. 

1.4 O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no presente Edital e conduzido 
por  Comissão de Seleção.

1.5 As  dúvidas  quanto  ao  Processo  Seletivo  podem  ser  esclarecidas  pelo  email: 
posgraduacao.fadir@ufms.br  ou pelo telefone (0xx 67) 3345-7249.

1.6 As  disciplinas  serão  ofertadas  por  meio  da  plataforma  Moodle,  com  encontros 
presenciais  obrigatórios,  no  município  polo  no  qual  o  candidato  foi  aprovado,  com 
calendário a ser definido pela Coordenação do Curso e divulgado no ambiente virtual.

1.7 Os polos presenciais serão em unidades da UFMS no município de oferta,  sendo os 
endereços e dados de contato informados na ocasião da convocação para matrícula.

1.8 As atividades presenciais serão desenvolvidas às sextas-feiras no período noturno e/ou 
aos sábados no período diurno.

1.9 A UFMS exime-se das despesas com viagens e estadias dos candidatos, ao município 
polo, a serem realizados no decorrer do curso.

1.10 As despesas com a participação no Processo Seletivo correrão por conta do candidato, 
que  não  terá  direito  a  alojamento,  alimentação,  transporte  e/ou  ressarcimento  de 
despesas por parte da UFMS.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 Em nenhuma hipótese o candidato poderá candidatar-se sem que tenha o comprovante 

de conclusão do curso de graduação.
2.2 As inscrições ficarão abertas no período de 20 de dezembro de 2014 a 20 de janeiro de 

2015,  no  endereço  eletrônico  http://www.ead.ufms.br/selecao.  A  ficha  de  inscrição 
gerada deverá ser assinada e enviada com os documentos relacionados no item 2.3 para 
o endereço constante no item 2.4.

2.3 Além da ficha  de inscrição  gerada  na página  de inscrição,  deverão  ser  enviados  os 
documentos abaixo relacionados: 
a) 1 (uma) foto 3x4;
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b) Certidão de colação de grau e/ou do diploma de graduação (fotocópia autenticada ou 
original e fotocópia simples);
c) Histórico  escolar  de  graduação  (fotocópia  autenticada  ou  original  e  fotocópia 
simples);
d) Curriculum Vitae (documentado e atualizado);
e) Documento de Identidade (fotocópia autenticada ou original e fotocópia simples);
f) Título de Eleitor (fotocópia simples);
g) CPF (fotocópia simples);
h) Certidão de Nascimento ou Casamento (fotocópia simples);
i) Comprovante  de  quitação  com  o  serviço  militar  obrigatório,  quando  for  o  caso 
(fotocópia simples);
j) Carta de Intenções (vide anexos C e D);
k) Proposta Inicial de Tema do Trabalho Final do Curso – TFC (vide anexos E e F).

2.4 Os  documentos  listados  no  item  anterior  devem  ser  colocados  em  envelope  com 
identificação e enviados para o seguinte endereço:

Faculdade de Direito da UFMS
Cidade Universitária, SNº

Campo Grande/MS
CEP 79070-900
Caixa Postal 549

2.5 A entrega dos documentos da inscrição poderá ser feita pessoalmente pelo candidato ou 
por seu procurador (munido de RG e procuração para este fim), ou por correspondência 
postada na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, via SEDEX.

2.6 Os candidatos  que  optarem por  entregar  pessoalmente,  deverá  fazê-lo  no  Protocolo 
Central  da  UFMS  (Seção  de  Comunicação),  Unidade  “Prof.  Hércules  Maymone” 
(Prédio das Pró-Reitorias) em Campo Grande MS, no período das 7h30 às 10h30 e das 
13h30 às 16h30.

2.7 O Protocolo Central não faz conferência dos documentos. O envelope deve ser entregue 
lacrado, com identificação do remetente e do destinatário.

2.8 A  falta  de  documentação  ou  o  descumprimento  do  prazo  de  entrega  implicam  o 
indeferimento da inscrição.

2.9 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita  aceitação das normas e 
condições  estabelecidas  neste  Edital,  em  relação  às  quais  não  poderá  alegar 
desconhecimento.

2.10 Efetivada  a  inscrição,  não  serão  aceitos  pedidos  para  alteração  do  Formulário  de 
Solicitação de Inscrição.

3. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
3.1 Análise documental, curricular, da carta de intenções e da proposta de TFC.

4. DO JULGAMENTO DAS ETAPAS
4.1 A análise documental ensejará o deferimento ou indeferimento da inscrição.
4.2 Será aprovado o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 6,0 (seis) na média 

da avaliação curricular, da carta de intenções e da proposta de TFC.
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5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 A  publicação  do  resultado  final  do  Processo  Seletivo  ocorrerá  endereço  eletrônico 

http://www.ead.ufms.br/selecao, até o dia 26 de janeiro de 2015.

6. DOS RECURSOS
6.1 Caberão  recursos  contra  o  resultado  da  seleção,  em até  2  (dois)  dias  úteis  após  a 

divulgação dos resultados.
6.2 O recurso,  devidamente  fundamentado,  deverá  ser  protocolizado  ou enviado  para  o 

endereço e de acordo com as orientações constantes nos itens 2.4, 2.5 e 2.6 deste Edital.
6.3 Só serão aceitos recursos nas condições definidas neste Edital.

7. DA MATRÍCULA
7.1 A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para matrícula até a data indicada ou 

a  prática  de  falsidade  ideológica em prova  documental  acarretará  cancelamento  da 
inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo Processo Seletivo e anulação de 
todos os atos com respeito a ele praticados pela Comissão Coordenadora da Seleção, 
ainda que já tenha sido publicada a Resolução de Homologação do resultado final, sem 
prejuízo das sanções legais cabíveis.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Os  itens  constantes  do  Edital  poderão  sofrer  eventuais  alterações,  atualizações  ou 

acréscimos, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.
8.2 A Comissão  de Seleção reserva-se o direito de não preencher as vagas previstas.
8.3 Mais informações poderão ser obtidas por e-mail: posgraduacao.fadir@ufms.br ou pelo 

telefone (0xx 67) 3345-7249.
8.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão  de Seleção do Curso, no 

âmbito de sua competência.

JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO 
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Edital PROPP/UFMS nº 145/2014 – ANEXO A

Formulário de Solicitação de Inscrição no Processo Seletivo

1. Dados Pessoais
Nome (completo e por extenso):
Sexo: (   ) feminino   (   ) masculino  Data de nascimento:        
Nacionalidade: Naturalidade: UF:
RG: Órgão emissor: Data da emissão:
Título de eleitor:                          Cidade/ UF: Zona: Seção:
CPF: E-mail:
Documento Militar: Seção: Categoria:
Endereço: Nº:
Complemento:
Bairro:     Cidade: UF:
CEP: Telefones para contato:

Filiação
Pai:
Mãe:

2. Local de oferta que pretende cursar (marcar somente um local): 
(   ) Aquidauana       (   ) Campo Grande        (   ) Corumbá        (   ) Três Lagoas

3. Escolaridade (enviar cópia do documento comprobatório)
Curso de Graduação:
Instituição na qual concluiu: Data de início (mês/ano):
Comprovante de conclusão de curso de graduação:
(   ) Diploma de Graduação      (   ) Certidão de Colação de Grau

Data de conclusão (mês/ano):

4. Vínculo com a Educação em Direitos Humanos (enviar cópia do(s) documento(s) comprobatório(s))
Experiência como docente na Educação em Direitos Humanos: (   ) sim      (   ) não     (   ) em exercício
Tempo de atuação: ____ anos, ____ meses               (   ) público     (   ) privado       (   ) outro
Experiência na Educação em Direitos Humanos: (   ) sim       (    ) não      (   ) em exercício
Tempo de atuação: ____ anos, ____ meses   Função: _______________  (   ) público   (  ) privado  (  ) outro
Outro vínculo com a Educação em Direitos Humanos: (   ) sim    (   ) não
Qual?
Servidor da UFMS:  (   ) sim   (   ) não    Se sim, informe o número da matrícula Siape:
Declaro, para os devidos fins que as informações prestadas são verdadeiras. 

____________________,______de _______________ de 2014.   Assinatura: _________________________

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Cidade Universitária, s/n Caixa Postal 549

CEP 79070-900 Campo Grande - MS 
http://www.propp.ufms.br 



11/12/2014

BS N° 5935
Pg. 186

Edital PROPP/UFMS nº 145/2014 – ANEXO B

Tabela de Pontuação do Tempo de Experiência como Docente na Educação
em Direitos Humanos e Disciplinas Correlatas

O tempo  de  experiência  como  docente  na  Educação  em Direitos  Humanos  e 
Disciplinas  Correlatas,  devidamente  comprovado,  não  contando  o  tempo  concomitante, 
seguirá os seguintes critérios de pontuação:

Experiência de magistério Pontuação
Mais de 60 meses 10 pontos 
De 48 até 60 meses   8 pontos 
De 36 até 47 meses   6 pontos
De 24 até 35 meses   4 pontos
De 12 até 23 meses   2 pontos
De 06 a 11 meses   1 ponto
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Edital PROPP/UFMS nº 145/2014 – ANEXO C

Critérios para Pontuação da Carta de Intenções

A carta de intenções constitui-se em um texto pessoal que identifica o candidato, a 
sua  formação,  os  seus  conhecimentos  e  as  experiências  relacionados  com o  universo  da 
educação em direitos humanos, apresentando suas expectativas em relação às temáticas do 
curso. 

O candidato deve explicitar os motivos pelos quais pretende fazer o curso, destacando: 
experiências  com a Educação em Direitos Humanos;  ideias/propostas  que considera como 
relevantes para a promoção dos direitos humanos.

A  carta de intenções é classificatória e eliminatória,  deve conter de vinte a quarenta 
linhas e terá pontuação de 0 a 10 (zero a dez) pontos, sendo eliminado o candidato que não 
atingir a nota mínima de 5 (cinco) pontos. A avaliação será conforme os seguintes critérios:

- Demonstração de conhecer os contextos da educação em direitos humanos em Mato Grosso 
do Sul e no Brasil.
-  Demonstração de  estar  ciente  das  responsabilidades  políticas  e  sociais  que a  formação 
continuada, em educação em Direitos Humanos, exige.
-  Utilização  de  vocabulário  adequado  que  demonstre  conhecimentos  básicos  sobre  as 
questões e inerentes à educação em direitos humanos.
- Capacidade de articular teoria e prática.
- Organização e apresentação clara e lógica das ideias e capacidade de construir argumentos.
-  Estrutura e apresentação atendendo às normalizações da língua portuguesa e da ABNT 
(título;  texto  contínuo,  com  parágrafo  de  introdução,  parágrafos  de  desenvolvimento, 
parágrafo conclusivo; referências, se houver citações de ideias de outros autores).

A carta de intenções terá nota zero, nos casos detalhados a seguir:
- Fuga ao tema e/ou ao gênero proposto(s).
- Texto com menos de vinte linhas ou com mais de quarenta linhas.
-  Conter  preconceitos,  opiniões  teoricamente  equivocadas  ou  contrárias  às  concepções 
políticas e históricas da educação em direitos humanos.
- Texto manuscrito (lápis ou caneta).
- Texto contendo plágio (cópias de textos de outros/as autores/as sem citar a fonte).
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Edital PROPP/UFMS nº 145/2014 – ANEXO D

Modelo para a Elaboração da Carta de Intenções

A Carta de Intenções deve ser digitada, com fonte Times New Roman, tamanho 12; espaçamento 
1,5; mantendo as margens deste documento.  Mínimo de vinte e máximo de quarenta linhas. Antes 
de imprimir, apagar os textos explicativos digitados em cor vermelha.

Nome completo:
Município da oferta:

(Local e data)____________________, _____ de ____________ de 2014.

Para 
Comissão  Coordenadora  do  Processo  Seletivo  de  Cursistas  do  Curso  de  Especialização  em 
Educação em Direitos Humanos.

                 Eu, (nome completo), candidato no Processo Seletivo do Curso de Especialização 
Educação em Direitos Humanos,  da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,  objeto do 
Edital  PROPP  nº  xxx/2014,  apresento  a  seguir,  de  forma  resumida,  minha  formação,  os 
conhecimentos  e  as  experiências  que  possuo  relacionados  com o  universo  da  Educação  em 
Direitos Humanos, apresentando minhas expectativas em relação às temáticas do curso e porque 
desejo ter acesso a essa formação em nível de pós-graduação. 

Aqui inicia a contagem das linhas (mínimo de vinte e máximo de quarenta linhas).

Assinatura do candidato
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Edital PROPP/UFMS nº 145/2014 – ANEXO E

Critérios para Pontuação da Proposta Inicial de Tema de TFC

A proposta inicial de tema de Trabalho de Conclusão de Curso – TFC constitui-se 

na indicação de um tema, relacionado com a Educação em Direitos Humanos, que o candidato 

demonstre conhecer, mesmo que sem aprofundamento teórico, e que desperte o seu interesse 

para estudar melhor.  

O candidato deve  explicitar os motivos pelos quais pretende estudar a temática por 

meio de pesquisa ou relato de experiência, destacando: os conhecimentos e experiências que 

já possui sobre o tema; as principais perguntas que pretende responder com o estudo. 

A proposta inicial de tema de TFC é classificatória e eliminatória e terá pontuação de 0 

a 10 (zero a dez) pontos, sendo eliminado o candidato que não atingir a nota mínima de 5 

(cinco) pontos. O candidato deve preencher todos os campos do formulário.   A avaliação será 

conforme os seguintes critérios:

-  Demonstração  de  conhecer  os  contextos  e  os  problemas  da  Educação  em  Direitos 
Humanos em MS.
- Relevância (pedagógica e política) e atualidade do tema proposto.
- Demonstração de que a proposta é viável, possível de desenvolver.
- Demonstração de conhecer a temática proposta.
- Capacidade de apresentar a proposta com clareza, lógica e argumentação.
-  Utilização  de  vocabulário  adequado  que  demonstre  conhecimentos  básicos  sobre  as 
questões e as reivindicações históricas e contemporâneas da educação em direitos humanos.
-  Estrutura  e  apresentação  atendendo  às  normalizações  da  língua  portuguesa  (não  será 
exigido o Novo Acordo Ortográfico). 

A proposta inicial de tema de TFC terá nota zero, nos casos detalhados a seguir:
- Não atender a uma das linhas propostas neste anexo. 
- Conter plágios (textos copiados de outros autores).
-  Conter  preconceitos,  opiniões  teoricamente  equivocadas  ou  contrárias  às  concepções 
políticas e históricas da educação em direitos humanos.
- Formulário manuscrito (caneta ou lápis).
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Edital PROPP/UFMS nº 145/2014 – ANEXO F

Proposta Inicial de Tema do TFC

Nome completo:
Município da oferta:

Tema: 

Considerando  que  o  tema  escolhido  deve  estar  diretamente  relacionado  aos  seus 
conhecimentos, experiências e inquietações, explique por que VOCÊ escolheu esse tema. Quais 
as suas motivações?

Que perguntas você pretende responder com o processo de seu TFC (duas ou três)?

Você conhece autores que fundamentam teoricamente essa temática? Quais?

 
Assinatura do candidato
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