
                           
 

EDITAL DE SELEÇÃO DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL (DINTER) EM DIREITO 
TURMA 2019 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito da Universidade de Santa Cruz 

do Sul comunica a abertura do processo seletivo para o Doutorado Interinstitucional (Dinter), que será 

regido pelas normas a seguir descritas e conduzido pela Comissão de Seleção.  

 

1 - VAGAS  

 15 (quinze) vagas  

 

2 - INSCRIÇÕES  

Período: 14/02/2019 a 15/05/2019 

Pela internet: 

https://online.unisc.br/acadnet/moduloProcessoSeletivo/candidato/formInscricaoCandidato/312?curso

=7356 

 

3 - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO – DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS  

O Programa conta com uma estrutura curricular que assegura a formação tanto de pesquisadores e 

professores, como militantes da advocacia, conscientes da posição contemporânea do Direito, de seus 

agentes e de seu futuro como instrumento de regulação de sua ordem social democrática e justa. 

 

4 - LINHAS DE PESQUISA DOUTORADO 

 

Dimensões Instrumentais das Políticas Públicas 

Focada em uma perspectiva instrumental, baseada nos diferentes mecanismos jurídicos e sociais à 

disposição do poder público e da sociedade no sentido de se garantir e viabilizar a implementação 

dessas políticas públicas.  

Diversidade e Políticas Públicas 

Pretende trabalhar o tema das Políticas Públicas a partir de uma perspectiva voltada para seus aspectos 

materiais, caracterizados por diferentes áreas que demandam ações em termos de políticas públicas. 

 

5 - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

1. Cópia autenticada do diploma de graduação em Direito ou áreas afins (dependente, neste caso, de 

deliberação do Colegiado do Programa), de curso reconhecido no país.  

2. Cópia autenticada do diploma de Mestrado em Direito ou áreas afins (dependente, neste caso, de 

deliberação do Colegiado do Programa), de curso reconhecido no país; ou na ausência do diploma, o 

candidato poderá apresentar:  

a) Atestado/declaração de conclusão do Mestrado; 

Obs.: A declaração deverá ser substituída pelo diploma de Mestrado, no prazo máximo de 06 (seis) 

meses após o ingresso no curso. 

https://online.unisc.br/acadnet/moduloProcessoSeletivo/candidato/formInscricaoCandidato/312?curso=7356
https://online.unisc.br/acadnet/moduloProcessoSeletivo/candidato/formInscricaoCandidato/312?curso=7356


                           
3. Cópia simples do histórico do Curso de Mestrado.  

4. Currículo Lattes atualizado com foto, a ser emitido no site do CNPq (www.cnpq.br) com cópia simples 

dos comprovantes (anexo 1).  

5. Cópia simples do documento de identidade.  

6. Cópia simples do CPF – apenas se não constar no documento de identidade. 

7. Comprovação de proficiência em uma língua estrangeira, que será validado pelo Departamento de 

Letras no inicio do curso. O segundo idioma poderá ser realizado no decorrer do curso. 

8. Formulário de disponibilidade de tempo (modelo anexo 2) devidamente preenchido e assinado.  

9. Cópia impressa do anteprojeto de pesquisa (modelo anexo 3), indicando a linha de pesquisa de 

interesse. 

10. Comprovante de inscrição online. 

A inscrição somente será considerada válida mediante a apresentação de todos os documentos 

listados acima.  

  

6 - PROCESSO DE SELEÇÃO  

a) Análise de Currículo Lattes: Modelo formulário em anexo. 

b) Entrevista  

c) Análise do Anteprojeto de Pesquisa 

Dia 05/06/2019 partir das 08h – UNISALESIANO – Araçatuba - São Paulo. 

Serão levados em consideração, na entrevista, os requisitos conforme anexo 4. 

  

7 - INSCRIÇÃO 

A taxa para participação no processo seletivo é de R$ 115,00 (cento e quinze reais) e deverá ser paga no 
Departamento Financeiro do UniSALESIANO, após o preenchimento da ficha de inscrição, devendo o 
comprovante ser apresentado juntamente com a entrega dos demais documentos exigidos. 
 

8 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 Os documentos para inscrição deverão ser entregues no seguinte endereço: Rodovia Teotônio Vilella, 
3821, Bairro Alvorada, CEP: 16016-500, em Araçatuba/SP, no horário da 8h às 13h e das 14h às 17h, na 
sala da Pró-Reitoria (Duce). 

 O processo de seleção será realizado no UniSalesiano, Araçatuba, para todos os candidatos inscritos. 

 O candidato é responsável por informar-se sobre o dia, o horário e o local de todas as etapas do 

processo seletivo que exijam sua presença. O não comparecimento ou atraso do candidato no horário 

previamente estabelecido, em qualquer etapa do processo seletivo, importará em sua eliminação do 

processo seletivo.  

 A classificação final será divulgada na Secretaria do Programa de Pós-Graduação do UniSalesiano e no 

endereço www.unisc.br/ppgd, sob a forma de lista alfabética de candidatos aprovados. 

 Não é permitido o trancamento de matrícula no 1º semestre letivo do curso. 

 Os casos não regulados por este Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção.  

 Os candidatos não selecionados deverão retirar os documentos até julho de 2019. Após esta data, os 

mesmos serão descartados.  

http://www.cnpq.br/
http://www.unisc.br/ppgd


                           
 

9 - CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Eventos Datas / horários 

Período de inscrição 14/02/2019 a 15/05/2019 

Entrevistas e análise do Anteprojeto de Pesquisa 
 05/06/2019 

 (a partir das 08:00h) 

Divulgação dos candidatos aprovados 12/06/2019 

Matrícula dos candidatos aprovados A definir 

Candidatos não aprovados: retirada de documentos até julho/2019 

 

 

 

Coordenação do PPGD-Mestrado e Doutorado 

 

 

 

 

Informações 

- Secretaria de Pós-Graduação UniSalesiano 

Fone: (18) 3636-5233 (Duce) ou secretariapos@unialesiano.com.br 

- Programa de Pós-Graduação em Direito - UNISC 

Fone: (51) 3717-7394 ou 3717-7667 

ppgdireito@unisc.br 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ppgdireito@unisc.br


                           
 
ANEXO 01: COMPROVANTES QUE DEVERÃO SER ADICIONADOS AO CURRÍCULO LATTES PARA OS 
CANDIDATOS DO DOUTORADO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO CURRÍCULO LATTES - DOUTORADO 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA/TÉCNICA E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO 
DIREITO: (10,0 PONTOS) 

1. Produção intelectual-bibliográfica, no eixo do Direito ou afim. (8,0 pontos) 

Livros (individual ou co-autoria) 0,6 por livro 

Capítulos de livros  0,2 por capítulo 

Artigos científicos com 
Qualis em Direito 

Qualis A 0,5 por artigo 

Qualis B1 ou B2 0,3 por artigo 

Qualis B3, B4 ou B5 0,2 por artigo 

Qualis C 0,1 por artigo 

 

2. Produção intelectual-técnica, na área do Direito ou afim. (1,0 ponto) 

Apresentação de trabalho em evento científico de 
âmbito nacional e/ou internacional, comprovada 

através do documento emitido pelo órgão 
competente ou com publicação 

0,2 por trabalho 

Tradução de textos publicados em revistas ou livros 0,2 por trabalho 

Organização de revistas ou livros 0,3 por trabalho 

 

3. Titulação e Experiência Profissional. (1,0 ponto) 

Graduação, exceto Direito 0,1 

Especialização em Direito 0,4 

Segundo Mestrado 0,5 

Docência no Ensino superior - limitado a três 
comprovações 

0,1 por ano 

Orientação de monografia - limitado a três 
orientações 

0,1 



                           
 

ANEXO 2: DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO 

 
 

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO 

 
Em relação à dedicação aos Estudos: 

O candidato dispõe de tempo integral para a realização do curso? 

(   ) Sim             (    )Não 
 
Caso a resposta anterior seja negativa, semanalmente o candidato disporá de: 
(   ) 40 a 30 horas,  (   ) 30 a 20 horas,  (   ) 20 a 10 horas,   (   ) menos de 10 horas 
 
Qual a atividade profissional do candidato? 
____________________________________________________________________________________ 

Regime de trabalho: __________Horas 

Outras atividades (descrevê-las) 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
O candidato declara-se ciente do fato de que, se declarado disponibilidade de tempo para cursar o 
Doutorado/Mestrado, não poderá requerer prorrogação e/ou trancamento, sob esta alegação. 
 

Ciente:  

Nome: 

Assinatura: 

CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
 

 

ANEXO 3: ROTEIRO PARA  ELABORAÇÃO ANTEPROJETO DE PESQUISA DOUTORADO EM DIREITO 

 
 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO ANTEPROJETO DE PESQUISA DOUTORADO EM DIREITO 

Identificação do Candidato 
Nome 

1. Título do anteprojeto: 
2. Palavras-chave (até cinco): 
3. Tema e delimitação do tema: Contextualização histórica e espacial do objeto da pesquisa, visando à sua 
delimitação. 
Máximo de um parágrafo; Fonte ARIAL 12, espaço 1,5. 
4. Problema da pesquisa: Descrever, objetivamente, com fundamentação teórica, o problema focalizado, sua 
relevância e originalidade no contexto da área inserida e sua importância específica para o avanço do 
conhecimento (trata-se de um questionamento). Fonte ARIAL 12, espaço 1,5. 
5. Hipóteses: Descrição das hipóteses levantadas em face do questionamento suscitado, constituindo-se em 
possíveis respostas ao problema.  
Máximo de um parágrafo; Fonte ARIAL 12, espaço 1,5. 
6. Objetivo Geral: Descrição do objetivo geral da pesquisa proposta.  
Máximo de um parágrafo; Fonte ARIAL 12, espaço 1,5. 
7. Objetivos Específicos: Descrição detalhada dos objetivos a serem alcançados com a realização da pesquisa, 
especificando-os em itens. 
Máximo de dez itens; Fonte ARIAL 12, espaço 1,5. 
8. Revisão Teórica: Desenvolver texto que demonstre a familiaridade do candidato com o debate sobre o 
tema. Aqui se avalia como o candidato lida com a produção mais recente, assim como com os autores e escolas 
considerados “clássicos” da área ou áreas de investigação; o candidato deve revelar o que os principais autores 
dizem sobre seu tema e explicitar o que considera os principais conceitos para encaminhar sua investigação. 
Máximo de 15 páginas; Fonte ARIAL 12, espaço 1,5. 
9. Metodologia: Descrição da metodologia a ser empregada para execução do projeto e sua relação com o 
alcance dos objetivos. 
Máximo de uma página; Fonte ARIAL 12, espaço 1,5. 

10. Referências: Listar bibliografia citada e consultada segundo as normas da ABNT, em ordem alfabética do 
sobrenome do autor principal. Usar espaço 1 para cada citação e deixar um espaço entre uma citação e outra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                           
ANEXO 4: AVALIAÇÃO PROJETO DE PESQUISA E ENTREVISTA SELEÇÃO DOUTORADO EM DIREITO 

 

AVALIAÇÃO: PROJETO DE PESQUISA DOUTORADO 

Questões Pontuação máxima 

1. Adequação do projeto à Área de Concentração e às Linhas de Pesquisa 
do PPGD: 

0,5 pontos 

2. Relevância científica do tema; aderência à pesquisa realizada no 
âmbito do Programa: 

0,5 ponto 

3. Coerência dos itens do projeto entre si: 1,0 ponto 

4. Clareza do problema e objetivos: 
1,0 ponto 

5. Viabilidade de realização do projeto enquanto tese (exequibilidade, 
metodologia, profundidade própria de uma tese, densidade teórica): 

1,0 ponto 

6. Bibliografia – aspectos qualitativos e quantitativos: 
0,5 pontos 

7. Redação – clareza, objetividade, coerência textual, ortografia, 
observância das normas técnicas: 

0,5 pontos 

Total 5,0 

 

AVALIAÇÃO: ENTREVISTA DOUTORADO 

Questões Pontuação máxima 

TEMPO 
Disponibilidade para dedicação à pesquisa 

1,0 pontos 

PERFIL 
Pesquisa e experiência em pesquisa 

1,5 pontos 

DOMÍNIO DO TEMA 
Conhecimento demonstrado sobre o tema apresentado no projeto, 

formação teórica 
2,5 pontos 

Total 5,0 

 


