
 

 

 

 

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 
Formação Humana  

 

 

SELEÇÃO PARA DISCIPLINAS ISOLADAS 2013.2 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Formação 
Humana (PPFH) faz saber aos interessados que, no período de 5 e 6 de agosto, estarão 
abertas as inscrições para seleção de candidatos para disciplina isolada (conforme 
relação do Anexo I) dos Cursos de Mestrado e Doutorado, a serem cursadas no segunto 
semestre de 2012. 
 

1. PÚBLICO-ALVO: Poderão se candidatar às disciplinas do Curso de Mestrado os 

portadores de diploma de curso superior de duração plena, outorgado por Instituição de 

Ensino Superior e reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação; poderão se 

candidatar às disciplinas do Curso de Doutorado os portadores de título de mestre 

outorgado por Programa de Pós-graduação recomendado pela CAPES/Conselho Nacional 

de Educação. 

 

2. VAGAS: Serão oferecidas até 3 vagas por disciplina. 

 

3. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO: 

  3.1 - As inscrições serão realizadas no período de 5 e 6 de agosto de 2013, de 10 às 17 

horas exclusivamente na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e 

Formação Humana, situada na rua São Francisco Xavier, nº 524, Pavilhão João Lyra Filho, 

12º andar, Bloco F, sala 12.111, Vila Isabel, Rio de Janeiro. 

 

4. DOCUMENTOS EXIGIDOS NA OCASIÃO DA INSCRIÇÃO: 

  4.1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, para DOUTORADO (anexo I) ou para MESTRADO 

(anexo II), devidamente preenchido e impresso; 

  4.2 - Curriculum vitae (só uma via); 

  4.3 - Para os candidatos às disciplinas do Curso de Mestrado, cópia frente e verso do 

Diploma de curso superior de duração plena, acompanhado do respectivo histórico 

escolar; 

     4.3.1 - Candidatos às disciplinas do Curso de Mestrado cujos diplomas ainda não 

tiverem sido expedidos pela Instituição de Ensino Superior (IES) no ato da inscrição para o 

processo seletivo poderão se inscrever, desde que apresentem declaração da IES 

indicando a data de conclusão e colação de grau de curso de graduação plena, firmada 

pelo órgão competente da instituição de origem; 



 

 

 

     4.3.2 - Candidatos às disciplinas do Curso de Mestrado portadores de diploma obtido 

no exterior deverão apresentar cópia, frente e verso, do título autenticado por autoridade 

consular brasileira no país de origem do título e acompanhado do respectivo histórico 

escolar, ambos traduzidos por tradutor público juramentado no Brasil. 

4.4 - Para os candidatos às disciplinas do Curso de Doutorado, cópia frente e verso do 

Diploma de Mestrado, acompanhado do respectivo histórico escolar; 

     4.4.1 - Candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de 

Ensino Superior (IES) no ato da inscrição para o processo seletivo poderão se inscrever, 

desde que apresentem declaração da IES indicando a data de conclusão e cópia da ata de 

defesa, expedida pela Coordenação do Programa, ou por órgão competente na instituição 

de origem; 

     4.4.2 - Candidatos portadores de diploma obtido no exterior deverão apresentar cópia, 

frente e verso, do título autenticado por autoridade consular brasileira no país de origem 

do título e acompanhado do respectivo histórico escolar, ambos traduzidos por tradutor 

público juramentado no Brasil. 

4.6 - Cópia de documento de identidade e CPF. 

4.7 – O candidato só poderá concorrer a vagas em 1 (uma) disciplina. 

 

5. PROCESSO SELETIVO: Consistirá na análise, pelo professor responsável pela disciplina 

escolhida, dos currículos apresentados. 

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: Os resultados deverão ser divulgados até o dia 30 de 

agosto de 2013 no site do PPFH. 

 

7. INSCRIÇÕES: Os candidatos selecionados serão considerados inscritos na respectiva 

disciplina. 

 

8. INÍCIO DAS AULAS: As aulas terão início a partir de 16 de setembro de 2013. 

 



 

 

 

 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – DOUTORADO 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Identidade: CPF: 

E-mail:  

  

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Rua, Complemento:  

Bairro: Cep: 

Cidade: Estado: 

Telefone Residencial: (  ) Celular: (  )  

  

DISCIPLINAS (ESCOLHA UMA DAS DISCIPLINAS DISPONÍVEIS) 

 

(   )  TÓPICOS ESPECIAIS II: CONVENÇÃO DA ONU DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

 

 

(   )  TÓPICOS ESPECIAIS II – TRABALHO E FORMAÇÃO HUMANA 

 

 

(   )  TÓPICOS ESPECIAIS II – MEMÓRIA SOCIAL, TERRITÓRIO E POLÍTICAS DE PATRIMONIALIZAÇÃO 

 

 

(   )  TÓPICOS ESPECIAIS II – MARX E O CAPITAL – 1º E 3º VOL. 

 
  

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

      Curriculum Vitae       Cópia do RG e do CPF 

      Histórico Escolar do Mestrado  

     Cópia do diploma de Mestrado ou declaração da IES e cópia da ata de defesa 

 



 

 

 

 

ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – MESTRADO 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Identidade: CPF: 

E-mail:  

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Rua, Complemento:  

Bairro: Cep: 

Cidade: Estado: 

Telefone Residencial: (    ) Celular: (    )  

 

DISCIPLINAS (ESCOLHA UMA DAS DISCIPLINAS DISPONÍVEIS) 

 

(   )  TÓPICOS ESPECIAIS I: CONVENÇÃO DA ONU DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

 

 

(   )  TÓPICOS ESPECIAIS I – MEMÓRIA SOCIAL, TERRITÓRIO E POLÍTICAS DE PATRIMONIALIZAÇÃO 

 
 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

      Curriculum Vitae       Cópia do RG e do CPF 

      Histórico Escolar do Mestrado  

     Cópia do diploma de Mestrado ou declaração da IES e cópia da ata de defesa 

 


