CURSO DE MESTRADO EM DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E VIOLÊNCIA (PPGDHCV) – ÁREA
BÁSICA: CIÊNCIA POLÍTICA, DO CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO AMERICANA – UNIEURO,
RECONHECIDO PELA PORTARIA 1.077, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012 CAPES/MEC
ATO EDITAL NÚMERO 33
Coordenadora: Profa. Dra. Lidia de Oliveira Xavier
 Estarão abertas, no período de 08 à 18/02/2019, as inscrições para o processo seletivo
para aluno especial do Curso de Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Violência
(PPGDHCV), Área Básica: Ciência Política, do Unieuro, localizado na Unidade Asa Sul,
Campus I – Avenida das Nações, Sul, Trecho 0, Conj. 5, Brasília/DF.
 A inscrição de candidatos será aberta aos portadores de diplomas de nível superior,
reconhecidos pelo MEC, observadas as normas e exigências da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB) e as exigências prescritas no Regimento do Unieuro.
INFORMAÇÕES REFERENTES AO CURSO DE MESTRADO:
Art. 1º. O Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Violência, Área Básica: Ciência Política,
compreende 4 (quatro) semestres de formação teórico-prática. Este, está estruturado em uma
Área de Concentração: Direitos Humanos, Cidadania e Estudos sobre Violência e, em três
Linhas de Pesquisa: Ι. Direitos Humanos, Civis e Minorias; ΙΙ. Estado, Políticas Públicas e
Cidadania e ΙΙΙ. Violência e Segurança.
Art. 2º. As atividades acadêmicas do Mestrado ocorrerão semanalmente às segundas-feiras,
quartas-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras e sábados, com aulas presenciais nos turnos
matutino, vespertino e noturno.
Nota: A estrutura curricular e o corpo docente do Curso de Mestrado em Direitos Humanos,
Cidadania e Violência, Área Básica: Ciência Política, estão disponíveis na página da internet:
http://www.unieuro.com.br/mestradocienciapolitica/index.php/pt/home.
1. DA INSCRIÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
1.1 - A inscrição deverá ser feita no período de 08 à 18/02/2019, pelo site da instituição e a
homologação da inscrição na Secretaria do Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e
Violência, dos dias 20 a 22/02/2019 nos horários de 9:00h às 12:30h e de 14:00h às 17:30h,
quarta e quinta-feira, e das 9:00h às 12:30h e de 14:00h às 16:30h, sexta-feira.
1. 2 - Perderá o direito a vaga, o candidato que não entregar todos os documentos exigidos neste
Edital, não participar da entrevista e descumprir as datas estabelecidas no Edital.
1.3 - Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado.
1.4 - As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo a Instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não
preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados comprovadamente
inverídicos.
1.5 - Os candidatos que tiverem alguma necessidade especial deverão informar suas demandas
na ficha de inscrição.

2. DO PROCESSO SELETIVO
2.1 - A seleção do aluno especial será realizada pela análise de currículo e por entrevista a ser
feita por Comissão do Colegiado do PPGDHCV;
2.2 - Para se inscrever para a seleção de aluno especial, o candidato deverá entregar plenamente
os documentos abaixo:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Ficha de inscrição, impressa, preenchida e assinada;
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
01 foto, 3x4, recente e previamente colada na ficha cadastral;
Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Cópia da Cédula de Identidade (RG);
Cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) – Candidato Estrangeiro (vide
item 3 deste edital);
Cópia do Diploma de Graduação registrado pelo MEC, quando expedido por
instituição brasileira, ou reconhecido legalmente por instituição brasileira,
quando expedido por instituição estrangeira.
Cópia do Histórico escolar da Graduação;
Curriculum Lattes/CNPq atualizado;
Cópia de Comprovante de Residência.
Apresentar Solicitação de Matrícula como Aluno Especial, indicando o nome e o
código da disciplina que deseja cursar, acompanhada de justificativa para seu
interesse na disciplina;

Nota: Carteira de Habilitação não substituirá CPF e RG. As cópias deverão ser autenticadas e, no
caso de cópias simples, será obrigatória a apresentação dos originais para confrontação.

2.3 - ENTREVISTA
Dia: 25/02/2019, de 9:00h às 12:00h
Esta etapa é realizada por uma Comissão designada pelo Colegiado do PPGDHCV, com
horário previamente estabelecido pela Secretaria do Mestrado.
3. DAS DISCIPLINAS
3.1 - O aluno especial poderá cursar a disciplina Seminário de Pesquisa 1, 1 (uma) disciplina
obrigatória (de conteúdo) ou até 3 (três) disciplinas optativas, totalizando a possibilidade de
cursar 4 (quatro) disciplinas do PPGDHCV no período de 2 (dois) semestres;
3.2 - O aluno especial não poderá, nesta condição, cursar mais que 2 (duas) disciplinas por
semestre.
4. DA MATRÍCULA
4.1 – Data: 01/03/2018 no horário de 9:00h às 12:30h e de 14:00h às 16:30h, na Secretaria do
Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Violência.
4.2 – O candidato classificado que não efetuar a matrícula na data estipulada e não assinar o
Contrato de Prestação de Serviço Educacional da Instituição perderá o direito à vaga.
4.3 – O aluno estará regularmente matriculado após a confirmação do pagamento de sua
matrícula, pelo setor financeiro do Unieuro.

4.4 – Não será aceita matrícula de candidato que mantém débito junto à Instituição Unieuro.
5. DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1- O valor da taxa de inscrição é de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Somente após a
apresentação do comprovante de pagamento é que serão aceitos os documentos de inscrição.
5.2 - Não haverá devolução da taxa de inscrição.
5.3 - O boleto de pagamento da taxa de inscrição e a ficha de inscrição estarão disponíveis no
site.
6. DO CALENDÁRIO:
EVENTO
Inscrição

DATAS
08 a 18/02/2019

HORÁRIO

Homologação

20 a 22/02/2019

9:00h às 12:30h e 14:00h às 17:30h

Entrevista
Divulgação de resultado
Matrículas
AULA INAUGURAL 1/2019

25/02/2019
25/02/2019
01/03/2019
20/03/2019

9:00h às 12:00h
17:00h
9:00h às 12:30h e 14:00h às 16:30h
14:00h

7. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo, objeto do presente Edital, será válido somente para o ingresso no
Mestrado no início do primeiro semestre de 2019.
8. DAS INFORMAÇÕES
Dúvidas relacionadas à documentação e informação específica deste Edital, entrar em
contato pelo telefone 3445-5748 ou pelo e-mail lucas.lustosa@unieuro.com.br.

9. DO VALOR
O valor do Curso de Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Violência, para alunos
especiais, é de 6 parcelas de R$ 1.830,99 (um mil, oitocentos e trinta reais e noventa e nove
centavos) - correspondente a 1 semestre cursado (2 disciplinas, - com equivalência de a 6
créditos-conforme item 2, deste Edital) - que poderão sofrer reajuste no início de cada ano civil.
Será concedido o desconto de pontualidade de 10% para as parcelas pagas até a data do
vencimento, cujo valor com desconto se torna R$ 1.647,89 (um mil, seiscentos e quarenta e sete
reais e oitenta e nove centavos).

Brasília, 21 de novembro de 2018

Dr. Edson Luiz Zangrando Figueira
Reitor

ANEXOI
Nº DE INSCRIÇÃO: ______________
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL
CURSO DE MESTRADO EM DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E VIOLÊNCIA (PPGDHCV)EDITAL ____________
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Direitos Humanos, Cidadania e Estudos sobre Violência.
LINHAS DE PESQUISA:
( ) Ι. Direitos Humanos, Civis e Minorias;
( ) ΙΙ. Estado, Políticas Públicas e Cidadania;
( ) ΙΙΙ. Violência e Segurança.
DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Data de nasc:

Naturalidade:

Nacionalidade:

CPF:

RG:

Data de Exp.:

Org. Emissor:

UF:

Endereço completo:
CEP:
Telefone:

Cidade:
Celular:

Universidade/Faculdade

UF:
E-mail:
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Início
Término

Grau obtido

OCUPAÇÃO ATUAL
Instituição:
Cargo:
Área de atuação
HORÁRIO AGENDADO DA ENTREVISTA: ___________
PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS: _________________________________________________

Por estar de acordo com as normas estabelecidas neste Edital, subscrevo-me:
ASSINATURA DO CANDIDATO: ___________________________________________

Brasília – DF, ................de ..................................de 2019
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O

candidato

________________________________________________________,

nº

de

inscrição_____________, está devidamente inscrito para o Processo Seletivo: Edital do CURSO DE MESTRADO EM
DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E VIOLÊNCIA (PPGDHCV/UNIEURO) com ingresso no primeiro semestre de 2019.
Data: ........../............./2019

Horário agendado da entrevista: ______________.

