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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO DO PROGRAMA

DE PÕS-GRADUAÇÃO EM DIREITOS DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SALVADOR
UCSAL - TURMA 2022

VAGAS REMANESCENTES - TURMA 2022

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSal, no uso de suas

atribuições, torna público aos interessados a RETIFICAÇAO do EDITAL ng 03/2022 para

seleção de candidatos ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direito

(PPGD) para a TURMA DE 2022, regularmente aprovado pela CAPES/MEC, ficando
definido o 2e período de inscrições para o ingresso no programa, com 03 (três) vagas
remanescentes e sem possibilidade de bolsa, exclusivamente por meio online e com

redefinição das demais etapas do processo seletivo, com início das aulas no mês de agosto
de 2022, tudo na forma deste Edital e das Normas Complementares que venham a ser
baixadas.

l.DOSOBJETIVOS

1.1 0 PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM DIREITO tem por objetivo formar
pesquisadores, docentes e outros profissionais da área jurídica.

z.nASLiNHAsnEPESQuisA

2.1 0 processo de seleção para o curso de Mestrado do PROGRAMA DE POS-

GRADUAÇAO EM DIREITO será realizado com observância das seguintes linhas de
pesquisa, respeitadas as especificações relativas ao Programa, disponibilizadas no site
www.ucsal.br:

Linha l Bioética, Alteridade e Meio Ambiente Social;

Linha 2 Políticas Públicas e Efetivação dos Direitos Fundamentais;

$le: As vagas serão distribuídas conforme indicado no Anexo l deste edital

3. DAS INSCRIÇÕES E PERÍODO DE INSCRIÇÃO

3.1 Poderão se candidatar ao Processo de Seleção portadores de diploma de nível
superior de graduação em Direito, devidamente registrado na forma autorizada pelo
Ministério da Educação ou pelas Universidades que os emitirem, nos termos do art.

Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2589, Pituaçu - CEP. 41.740-090 - Salvador / BA
E-mail: reitoria@ucsal.br Telefones: C7t) 3206-7975/ 3206-7988/ 3206-7989

l



UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

B '»% REITORIA8
Lei 9.394, de 20/12/1996, ou, excepcionalmente, de certidão de conclusão de curso de
graduação de duração plena com a indicação da data de colação de grau.

3.2 As inscrições serão realizadas pela INTERNET, por meio do site:
no 21neríodo: OI

. Após a efetivação da inscrição e pagamento da

taxa, o candidato deverá enviar para o e-mail , a
documentação constante nos itens 3.3.1 ao 3.3.10, em PDF, de forma separada e
identificada com nome do arquivo e identificação.

3.3 Exigir-se-á, para a inscrição, a seguinte documentação

3.3.1 cópia Cftente e verso) do diploma de graduação devidamente registrado ou,
excepcionalmente, certidão de conclusão de curso de graduação, com a indicação da
data de colação de grau;

3.3.2 cópia do histórico escolar do curso de graduação;

3.3.3 cópia do Registro Geral de Identificação/RG;

3.3.4cópia do CPF;

3.3.5 comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 2 10,00 Cduzentos
e dez reais), realizado através de boleto bancário disponível no site.

3.3.6 01 (uma) foto recente 3x4;

3.3.9 Curríbu/o /aftas atualizado, gerado na Plataforma Lattes do CNPq
bünJ /lattes .cnna .br :

3.3.10 anteprojeto de pesquisa, vinculado a tema de pesquisa do orientador indicado,
com no mínimo 08 (oito) e, no máximo, 12 (doze) caudas, apresentado em 02 (duas)
vias, sendo 01 ruma) via cona identificação comDleta do autor e 01 duma) sem
identificacão de autor. observadas as normas vigentes na ABNT e seguindo o formato

sugerido pelo Programa, com indicação do professor orientador.

3.4 As pessoas com deficiência inscritas no processo seletivo serão asseguradas condições
adequadas para a sua participação. Para que isso possa acontecer, necessário se faz que
o(a) candidato(a) envie um e-mail para matricula.strictosensu@ucsal.br. informando
quais recursos se fazem necessários para sua participação no processo seletivo, até a data

prevista para encerramento da inscrição. O(a) candidato(a) com deficiência precisará
apresentar no ato da inscrição, além da documentação prevista no item 3.3, laudo médico
atestando sua condição.

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
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4.1 0 Processo Seletivo será realizado por Comissão de Seleção presidida pelo Professor

Doutor Jogo Glicério de Oliveira Filho e composta ainda como membros titulares pela
Professora Doutora Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro e com Professor Alexandre

Douglas Zaidan de Carvalho, tendo como suplentes o Professor Doutor Fábio Roque da
Salva Araújo e Professor Tagore Trajano de Almeida Salva.

5.DAHOMOLOGAÇÃO

5.1 A Comissão de Seleção encaminhará à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação o
resultado para a homologação dos pedidos de inscrição formulados no período
estabelecido nos subitens 3.2 e 3.5, sendo indeferidos aqueles que não atenderem às
disposições deste Edital e das Normas Complementares que venham a ser baixadas.
5.2 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação publicará no site

ato homologatório
dos pedidos de inscrições que tenham cumprido com os requisitos exigidos por este
edital

6.DASVAGAS

6.1 Ficam estabelecidas 03 (três) vagas remanescentes para o Curso de Mestrado
Turma 2022, as quais serão providas com
estrita observância deste Edital e das Normas Complementares que venham a ser
baixadas.

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

O Processo de Seleção constará de uma fase eliminatória, que compreenderá

7.1 Avaliação do anteprojeto de pesquisa que deverá conter os seguintes itens: Tema e
Problema, Hipóteses, Objetivos, Justificativa, Metodologia, Fundamentação teórica e
referências.

7.2 Realização de entrevista individual, versando sobre o anteprojeto de pesquisa,

currículo, interesses definidos para pesquisa e motivos de opção pelo Programa;

7.3 A presente seleção será realizada no mesmo formato da seleção 2022.1, no
modelo de entrevistas realizadas de modo virtual utilizando a plataforma 200M,
noseguintelink:

(ID da reunião: 827 8553 3117) (Senha de acesso: 280172)

7.4 Prova de língua estrangeira (inglês, espanhol, italiano ou francês), constituindo-se de
tradução livre, com uso de dicionário, deverá ser realizada on lhe. No caso de
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reprovação pode o candidato apresentar a proficiência até a qualificação, não
sendo permitida a qualificação sem a proficiência do idioma.

7.4.1 Será permitida a comprovação da proficiência na língua escolhida, mediante
certificado de até cinco anos emitido por institutos oficiais de ensino da língua
respectiva CAliança Francesa, Instituto Cervantes, Dante Alighieri, ltalia Amica, Acbeu,
Culturalnglesa).

7.5 As médias finais serão calculadas de acordo com a seguinte fórmula

Nota do anteprojeto + nota da entrevista dividido por dois

MF = na + ne/2

7.6 Calculada a média final de cada candidato, proceder-se-á à classificação no processo

seletivo, pela ordem decrescente das médias finais por eles obtidas, por orientador, até o
limite de vagas estabelecido, fixadas neste Edital.

7.7 Para desempate dos candidatos no processo classificatório de que trata o item
precedente, serão adotados, pela ordem, os seguintes critérios:

7.7.1 Maior nota no anteprojeto de pesquisa.;

7.7.2 Maior nota na entrevista;

7.8 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação divulgará no site www:11çsa!:br e no mural

do prédio da Pós-Graduação o resultado final classificatório conforme cronograma abaixo.

7.9 As vagas serão distribuídas na forma da tabela a seguir

7.9.1 Linha de pesquisa: Políticas públicas e efetivação dos direitos fundamentais

8.DOCRONOGRAMA

As inscrições, provas, entrevistas e demais procedimentos até o início das aulas se\ão
realizados de acordo com o seguinte cronograma:
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PROFESSOR (A) PESQUISA VAGAS

Alexandre Douglas Zaidan de
Carvalho

Atuação judicial em 01
políticas públicas e a tutela
dos direitas fundamentais.

Pau[o Roberto Lyrio Pimenta Tributação e efetivação de 0]
direitos fundamentais.

joão Glicério de Oliveira Filho Direitos Fundamentais.

Acesso à justiça e

arbitragem.

01
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8.1 E de responsabilidade do candidato se informar sobre o dia, o horário e o local de
todas as etapas do processo seletivo que exijam sua presença.
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Data Horários Atividades

 \'tlnnlzz à

6 lo l lzz   Inscrição para seleção de mestrandos e envio da
documentação exigida para conforme o item 3.2.

nlonl'z'z
(terça)

Até às .18h
Publicação de ato homologatório dos pedidos de

inscrição no site httD://noosfero.ucsal.br/s
sensu/no tidas/n i'oce$sQss detidos .  

20/07 (quarta) Das 14h às 18h

Provas de proficiência em língua estrangeira realizadas

virtualmente por meio da plataforma de
videoconferências 200M. Todos os candidatos devem ão

comparecer às 13h45 para preparação da avaliação no
link abaixo:

httDS://us02web.zoom.us/i/82785 533117?owd=Ef7G7  
I'l lü l lzz
[quinta)

Das8h30 às12h e
Das14hàs18h

Entrevistas individuais realizadas virtualmente por meio
da plataforma de videoconferências 200M. Todos os

candidatos deverão comparecer às 8h15 para tomar
ciência do horário da respectiva entrevista no link

al)eixo:

httns;//us02web.zoom.us/i/82785533 .L 17?nwd=Ef7G7 
LS in l lzz
(segunda) Até às 17h

Divulgação do resultado final, em ordem de classificação,
no site httn://noosfero.ucsal.br/stricto-

sensu/noticias/processos-seletivos.  
L6e2]lq1l22
[terça e quarta)

Atéàs16h30 do

ha.21lq1l22

Prazo para interposição de recurso à Pró-reitora de
Pesquisa e Pós-graduação relativa ao resultado do

processo se]etivo, mediante o e-mail
matricula.strictosensu@ucsal.br.  

tslonlzz
(quinta)

Das 14h às 16h Reunião virtual da Comissão de Seleção para
encaminhamento dos ]'ecursos à Pró-Reitoria de

Pesquisa e Pós-graduação.  
01/08/22
(segunda) Até às 17h

Publicação de Ato sobre recursos interpostos e

homologação do resultado final do Processo de Seleção,

com seu consequente encen'amento na Pró-Reitoria de

Pesquisa e Pós-graduação.  
02 a 05/08/22
(terça àsexta)

Das 8h30 às 12h e

das 14h às 16h30

Matrícula dos 03 primeiros classificados na seleção para
o Mestrado. Nesta oportunidade, os documentos

originais ou autenticados, que haviam sido solicitados na
inscrição, deverão ser apresentados. Caso contrário, o

candidato aprovado não podem'á realizar a sua matrícul  
15 de Agosto de 2022 Início das aulas.  
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9.DACLASSIFICAÇAO E CONVOCAÇÃO

Os candidatos serão classificados na forma do item 7 deste Edital e convocados na estrita

ordem de classificação até o preenchimento das vagas estabelecidas.

9.1 0s candidatos classificados e não convocados para a matrícula do semestre 2022.2,

poderão ser convocados no início do referido semestre, em caso de haver eventual
desistência.

9.2 0s recursos interpostos em relação à classificação serão analisados pela Comissão de

Seleção, desde que apresentados, dentro do prazo previsto, à Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-graduação para as providências, devendo levar em consideração os critérios
estabelecidos em cada avaliação.

9.3 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação submeterá à homologação do Reitor o
resultado classificatório final após a decisão dos recursos, se houver.

10. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

10.1 Para a realização do Curso do Programa de que trata este Edital o(a) candidatoCa)
classificadoCa) firmara, no ato da matrícula, na condição de CONTRATANTE, com a
Universidade, como CONTRATADA, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,
comprometendo-se pelo pagamento das parcelas que implicam o seu respectivo curso.

l0.2 0 (A) candidato (a) classificado (a) no processo seletivo para ingresso no Mestrado,
objeto deste Edital, deverá efetivar sua matrícula mediante assinatura do Contrato de

Prestação de Serviços Educacionais, por meio do qual compromete-se a pagar, com

regularidade, 24 (vinte e quatro) parcelas malsais e sucessivas, no valor estabelecido no

anexo abaixo, devendo ser reajustadas na forma da legislação pertinente.

Parágrafo único: O pagamento da primeira parcela será realizado no ato da matrícula,
por meio de Cartão de Crédito ou Débito, das operadoras aceitas pela Universidade, ou,

mediante cheque, nominal e cruzado, de pessoa física, ficando vedado o pagamento com
cheque de pessoa jurídica ou em espécie

l0.3 0 (A) aluno (a) que não apresentar a sua dissertação no prazo de 24 meses previsto
para conclusão do Curso de Mestrado no Programa de Pós-graduação em Direito,
contados a partir do início das aulas, e que tenha o seu prazo de conclusão prorrogado
pelo Colegiado por até 6 Cseis) meses, nos termos estabelecidos no Regulamento da Pós-

graduação, ficará com a obrigação de pagar as parcelas mensais adicionais, até o mês da
defesa, no valor estabelecido no anexo abaixo. O não cumprimento do prazo para
conclusão acarretará no desligamento automático do Programa.
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l0.4 0(A) aluno(a) matriculado(a) no Curso de Mestrado se obriga a realizar sua
matrícula acadêmica a cada semestre, até a defesa da Dissertação, não podendo renova-la

se houver inadimplemento de qualquer mensalidade no semestre e/ou débitos
anteriores.

l0.5 Este edital

nem de política de abonos e

descontos, participando APENAS dos descontos referentes ao pagamento antecipado do
semestre, do ano, e do curso total, para o seu corpo docente e alunos egressos da
Instituição.

ll.DASDISPOSIÇOESGERAIS

11.1 A Reitoria da Universidade editara Normas Complementares que venham a ser
necessárias à regular implantação e funcionamento qualitativo do Curso de MESTRADO

EM DIREITO, inclusive a partir de propostas apresentadas, oportunamente, pelo
Colegiado do Programa.

11.2 Vagas remanescentes, por disciplina, da matrícula nos cursos de MESTRADO EM
DIREITO, cujo processo seletivo está regulamentado por este Edital, poderão ser
preenchidas por ALUNOS ESPECIAIS, que serão selecionados após o encerramento das
matrículas dos classificados.

12. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão submetidos à análise da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
que encaminhará a solução às instâncias cabíveis.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador, 23 de maio de 2022

..-.áÊ)
4CíTo«

c..:" ' '"''.

Reitora
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ANEXOI

Valores da inscrição do processo de seleção de alunos regulam'es do Programa de Pós
Graduação em Direito:

Mestrado R$ 210,00 Cduzentos e dez reais)

Valores das mensalidades do Programa de Pós-Graduação em Direito

Mestrado R$ 4.164,00 Cquatro mil, cento e sessenta e quatro reais)

até o vencimento será aplicado o desconto de 30%
ficando a parcela no valor de R$ 2.915,00 (dois mil

novecentos e quinze reais)

Obs.: Esses valores poderão ser reajustados na forma da legislação pertinente
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