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EDITAL DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL 
(DINTER) EM CIÊNCIAS CRIMINAIS 

 

PROCESSO SELETIVO 2019 
 

Instituição Promotora: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS 

Instituição Receptora: Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) 

PÚBLICO ALVO E INSCRIÇÕES 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul (PUCRS) e o Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) tornam 

público que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de candidatos ao 

Doutorado em Ciências Criminais, na modalidade interinstitucional (CONVÊNIO 

DINTER/PUCRS-UNIFSA), voltado para candidatos diplomados Mestres nas áreas de 

Direito, todas as Ciências Humanas e áreas correlatas. Será facultada a inscrição de 

candidatos estrangeiros que, deverão comprovar estudos compatíveis com o nível do 

Mestrado no Brasil.  

DA DATA E LOCAL DE INSCRIÇÃO 
 

As inscrições serão efetuadas exclusivamente na Secretaria da UNIFSA. Endereço:  
Avenida Valter Alencar, 665 – São Pedro. Teresina – PI. CEP: 64.019-625 - Fone: (86) 
3215-8700, no período compreendido entre os dias 19 de setembro de 2018 a 18 de 
outubro de 2018, no horário das 14h às 21h.  
 
Período de inscrições: 19/09/2018 a 18/10/2018. 
Prazo para a entrega dos documentos para a inscrição: 18/10/2018. 
Data e horário da prova da prova: 26/10/2018, às 9h. 
Local da prova:  UNIFSA. Endereço: Avenida Valter Alencar, 665 - São Pedro - Prédio Sede 

– Sala 101 Teresina – PI. CEP: 64.019-625. 
Data das entrevistas: 27/10/2018, conforme horário agendado e divulgado, no dia 
26/10/2018, publicamente no site da UNIFSA - https://www.unifsa.com.br/cursos-de-
pos-graduacao  
Local das entrevistas: UNIFSA. Endereço:  Avenida Valter Alencar, 665 - São Pedro - 
Prédio Sede – Sala 101 Teresina – PI. CEP: 64.019-625.  
Resultado do Processo Seletivo: 30/10/2018, a partir das 15h divulgado publicamente 
no site da UNIFSA:  https://www.unifsa.com.br/cursos-de-pos-graduacao   

Matrícula dos selecionados no Processo Seletivo: 05/11/2018 e 06/11/2018. 
Início das aulas: 03/12/2018. 

VAGAS: Serão disponibilizadas até 11 (onze) vagas, sendo que a distribuição entre as 

linhas de pesquisa será determinada pela Comissão de Seleção.  

https://www.unifsa.com.br/cursos-de-pos-graduacao
https://www.unifsa.com.br/cursos-de-pos-graduacao
https://www.unifsa.com.br/cursos-de-pos-graduacao
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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Sistema Penal e Violência 

LINHAS DE PESQUISA:  

 Sistemas Jurídico-Penais Contemporâneos: A linha de pesquisa visa investigar os 
sistemas jurídico-penais contemporâneos a partir da análise crítica do direito 
penal e processual penal, verificando em seus fundamentos as diferentes formas 
de violação/proteção dos direitos da pessoa humana. 
 

 Violência, Crime e Segurança Pública: A linha de pesquisa visa analisar a questão 
da violência em seu sentido mais amplo, desde o comportamento desviante e 
suas variáveis sócio-ambientais, individuais e institucionais até à violência 
produzida nas e pelas instituições responsáveis pelo seu controle, englobando, 
em uma perspectiva interdisciplinar, os diversos enfoques criminológicos, 
jurídico-político, psiquiátricos, psicanalíticos, sociológicos, históricos e filosóficos. 
Igualmente, procura avaliar formas alternativas de controle social, políticas 
públicas de segurança, políticas criminais, mecanismos de justiça de transição e 
prevenção da violência, e instrumentos de redução dos danos causados pelas 
suas múltiplas formas.  

DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO  

 Cópia da carteira de identidade, ou do passaporte, se estrangeiro;  
 Cópia do cadastro de pessoa física (CPF);  
 Cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento; 
 Duas fotos 3x4 (recentes); 
 Curriculum Vitae na forma do Currículo LATTES (Plataforma Lattes do CNPq - 

http://lattes.cnpq.br/), contendo as seguintes Informações: (1) Dados pessoais; 
(2) Formação acadêmica; (3) Produção Bibliográfica (publicações); (4) Atividades 
acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão);  

 Os documentos comprobatórios pertinentes ao Curriculum Vitae, devidamente 
identificados por uma folha de rosto com o nome do candidato, deverão ser 
apresentados em apenas uma via encadernada e obedecendo à ordem dos itens 
do Curriculum Vitae. Solicita-se aos candidatos a apresentação de exemplar ou 
cópia de suas publicações;  

 Cópia do Diploma ou certidão de conclusão de Curso de Graduação reconhecido 
pelo MEC e do histórico escolar, devidamente autenticados;  

 Cópia do Diploma de Mestre devidamente registrado e do histórico escolar do 
curso de mestrado reconhecido oficialmente pela CAPES; em se tratando de 
título obtido no exterior os mesmos deverão ser acompanhados da revalidação, 
devidamente autenticados;  

 Um exemplar da dissertação de Mestrado;  
 Comprovação de Proficiência em pelo menos 01 (uma) língua estrangeira 

(espanhol, italiano, francês, inglês ou alemão), no ato da inscrição. A 

http://lattes.cnpq.br/
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comprovação da proficiência na segunda língua deverá ser apresentada até o 
final do primeiro ano do curso, impreterivelmente, sob pena de desligamento do 
Curso;  

 Um exemplar do Anteprojeto de Tese e, respectivo Plano de Trabalho;  
 Cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00), que será 

paga no momento da entrega da documentação.  
 Carta de Interesse, endereçada à Coordenação do Curso do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Criminais, explicitando os seguintes pontos: A relação 
entre o Doutorado e os interesses profissionais do candidato; as razões da opção 
pelo DINTER e pela Linha de Pesquisa escolhida; os compromissos profissionais 
assumidos e que serão mantidos durante o Doutorado, indicando sua natureza e 
horário de trabalho e tempo que dedicará às atividades de pós-graduação 
(parcial ou dedicação exclusiva);  

 O candidato deverá apresentar na matrícula um requerimento solicitando o 
aproveitamento de créditos, caso se aplique; 

 A inscrição será homologada somente após a entrega e a comprovação de todos 

os documentos solicitados acima; 

OBS.: O candidato deverá organizar e encadernar os documentos da seguinte forma: 

 Encadernar em 01 (uma) via conjuntamente: o Anteprojeto de Tese, o Plano de 

Trabalho, o curriculum vitae, e a carta de interesse. 

 Encadernar em 01 (uma) via separada das anteriores: os documentos pessoais e 

comprobatórios do curriculum vitae, obedecendo à ordem das informações 

indicada no início deste item. 

Os candidatos não aprovados terão o prazo de 90 (noventa) dias, após o término da 

seleção, para a retirada, na Secretaria da UNIFSA, de seus respectivos documentos e 

exemplares ou cópias dos trabalhos encaminhados. Ao final deste prazo, toda a 

documentação será descartada.  

PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo compreende três fases:  

1ª fase: Prova – peso 3 (três); 

2ª fase: Entrevista e defesa do Anteprojeto de Tese – peso 3 (três);  

3ª fase: Análise do Curriculum Vitae – peso 4 (quatro).  

1ª FASE: PROVA  
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A Prova dissertativa, com base na bibliografia indicada, é de caráter eliminatório. O 

critério para realizar as próximas fases do Processo Seletivo é a obtenção de grau 

mínimo 7,0 (sete vg zero).  

Será sorteado um ponto para dissertação relacionado à bibliografia indicada. 

Não será permitida consulta a obra ou a qualquer outro material. O tempo máximo de 

realização da prova é de 120 (cento e vinte) minutos.  

2ª FASE: ENTREVISTA E DEFESA DO ANTEPROJETO DE TESE  

As defesas do Anteprojeto de Tese e da produção científica abordarão: relato da 

trajetória acadêmica do candidato; vinculação e adequação do projeto à área de 

concentração e às linhas de pesquisa; avaliação das condições e possibilidade para 

efetivação do doutorado; publicações na área e aderentes ao projeto e à linha de 

pesquisa; e pelo menos domínio de 01 (uma) língua estrangeira (poderá ser requisitada 

ao candidato leitura, com tradução livre, de texto na língua estrangeira escolhida para 

futura prova de proficiência).  

O anteprojeto de tese deverá ter a seguinte formatação: 

 Entre 20 (vinte) e 30 (trinta) páginas – normas da ABNT – (papel A4); 

 Fonte Times New Roman 12, digitado em espaço 1,5; 

Deverá conter, obrigatoriamente, proposta de tese com problema definido e revisão 

bibliográfica de no mínimo 25 (vinte e cinco) páginas, demonstrando a leitura e o grau de 

avanço da pesquisa proposta. 

Será avaliada, igualmente, a definição temática, a técnica de pesquisa e a forma de 

abordagem, a interdisciplinaridade do projeto e sua aderência à linha de pesquisa.  

3ª FASE: ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE  

Requisitos a serem analisados: produção científica aderente, participação em projetos 

de pesquisa que explicitem amadurecimento intelectual e científico.  

No que se refere ao Curriculum Vitae, são critérios de avaliação:  

 Experiência em pesquisa – conclusão de trabalhos de iniciação científica, 
monografias de graduação e especialização e dissertação de mestrado;  

 Publicações na área;  
 Histórico escolar da graduação e da pós-graduação;  
 Experiência acadêmica;  
 Domínio de idiomas estrangeiros;  
 Cursos de extensão e pós-graduação.  
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

A entrevista, a análise do Anteprojeto de Tese e o Curriculum Vitae modelo Lattes 
serão avaliados em caráter classificatório. 

Os candidatos aprovados serão chamados para se matricularem no curso de 
Doutorado, segundo a ordem classificatória obedecendo às vagas disponíveis. 

Não serão aceitas inscrições no Processo Seletivo com documentação incompleta.  

A inscrição indica que o candidato está ciente das normas deste Edital.  

Casos não contemplados no presente Edital serão analisados pela Comissão 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUCRS. 

BIBLIOGRAFIA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA: 
 

GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal - 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2016.  

Parte I: Páginas 13 a 46 e Parte II: Páginas 87 a 113. 

 

Porto Alegre, 19 de setembro de 2018. 
 

 


