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EDITAL 002/2021
SELEÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL 2021.2
MESTRADO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA - PROGESP

1 – Preâmbulo
1.1.
A Coordenação do Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania,
no uso de suas atribuições, e de acordo com as Normas Complementares para Cursos de
Pós-Graduação Stricto Sensu da UFBA, torna público o presente Edital em que se
estabelecem as normas do Processo Seletivo para o ingresso como aluno especial no Curso
de Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania com início das aulas
no segundo semestre letivo do ano 2021 (2021.2).
1.2.
Consoante §1º do artigo 14 das Normas Complementares dos Cursos de PósGraduação, o aluno especial poderá matricular-se em até quatro disciplinas, respeitando o
limite máximo de duas disciplinas por semestre. As disciplinas com vagas ofertadas para
alunos especiais estão apresentadas no item 4 deste Edital.
1.2.
Exige-se o título de graduação de curso realizado em instituição reconhecida pelo
MEC.
1.3
As inscrições para o processo seletivo de candidato/as as vagas de aluno especial
ao MPSPJC serão realizadas no período de 29 de junho a 02 de julho de 2021, na
modalidade online, na Plataforma SIGAA. O candidato deverá acessar o site do SIGAA
https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S e fazer
a sua inscrição online preenchendo a ficha de inscrição completa e anexando os
documentos constantes no item 2.1 em formato PDF. Qualquer irregularidade encontrada na
documentação exigida no item 2.1 deste Edital impedirá a homologação da inscrição e o
candidato será excluído do processo seletivo.
1.4

O cronograma da seleção está apresentado no item 3 deste Edital.

2 – Da inscrição, seleção e admissão no curso de Mestrado Profissional em
Segurança Pública, Justiça e Cidadania como Aluno Especial:

2.1 - Da documentação exigida para participação no processo seletivo
Os candidatos deverão digitalizar os seguintes documentos que serão anexados na
Plataforma SIGAA no ato da inscrição:
a) Ficha de Inscrição para Seleção de Aluno Especial de Pós-Graduação. Modelo disponível
para preenchimento pode ser encontrado diretamente no endereço eletrônico:
https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/aluno_especial_-_pos-graduacao_0.doc,
o
formulário deverá ser preenchido, assinado e anexado em campo especifico da plataforma
SIGAA no ato da inscrição.
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b) Comprovante de pagamento da guia de recolhimento (original) da TAXA DE INSCRIÇÃO
PARA SELEÇÃO (ALUNO ESPECIAL DE PÓS-GRADUAÇÃO). O processo de geração da
guia
de
recolhimento
deverá
ser
feito
em:
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=
escolhendo em Serviços: “INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO (ALUNO ESPECIAL DE PÓS-GRADUAÇÃO)”. A
taxa é única independentemente do número de disciplinas a ser escolhida.
c) Cópia do Diploma da graduação emitido por IES autorizada pelo MEC, autenticado ou
com fé pública.
d) Cópia do Histórico Escolar do (s) curso (s) de graduação, autenticado ou com fé pública.
e) Cópia do documento de identidade, autenticada ou com fé pública.
f) Cópia do CPF, autenticado ou com fé pública.
g) Cópia do título de eleitor, autenticado ou com fé pública e certidão de quitação com a
Justiça
Eleitoral,
obtida
no
site
do
TRE-BA:
https://www.treba.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ou TSE: https://www.tse.jus.br.
h) Para os candidatos do sexo masculino, cópia de documentos que comprovem quitação
com o serviço militar, autenticado ou com fé pública.
i) Curriculum Lattes completo feito na Plataforma Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br). O
candidato deverá ter seu currículo disponível na Plataforma Lattes para posteriormente
disponibilizar o endereço eletrônico no campo indicado no formulário de inscrição. Há vários
tutoriais para preenchimento do currículo lattes. Um deles pode ser acessado no site do
CNPQ nesse link: http://ajuda.cnpq.br/index.php/Criar_um_novo_curr%C3%ADculo.
i) Exposição de motivos, podendo ser uma para cada disciplina pleiteada, em formulário
próprio disponível na plataforma SIGAA e site do PROGESP.
2.3 – Do processo seletivo
A seleção será realizada pelo professor responsável pela disciplina e este terá total
autonomia sobre os critérios utilizados e, caso o docente não esteja disponível para tal
mediante autorização será realizada pela coordenação do curso.
2.4 - Divulgação dos resultados
A relação com os nomes dos candidatos selecionados será publicada no site do PROGESP,
www.progesp.ufba.br, até o dia 21 de julho de 2021.
2.5 – Taxas:
A UFBA cobra uma TAXA DE INSCRIÇÃO de R$62,64 (sessenta e dois reais e sessenta e
quatro centavos) para participar da seleção, independentemente do número de disciplinas.
A GRU – Guia Recolhimento Único para pagamento da taxa de inscrição para seleção de
aluno especial de pós-graduação pode ser gerada e impressa através do seguinte endereço
eletrônico:
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=
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escolhendo em Serviços: “INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO (ALUNO ESPECIAL DE PÓSGRADUAÇÃO)”.
Apenas para os candidatos selecionados a aluno especial haverá uma TAXA DE
MATRÍCULA no valor de R$ 193,94 (cento e noventa e três reais e noventa e quatro
centavos), independentemente do número de disciplinas aprovadas, que deverá ser paga
após a divulgação do nome dos candidatos selecionados.
A GRU – Guia Recolhimento Único para pagamento da TAXA DE MATRÍCULA para aluno
especial do Mestrado pode ser gerada e impressa através do seguinte endereço eletrônico:
https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc=
escolhendo em Serviços:” MATRÍCULAS ALUNO ESPECIAL ( MESTRADO)”
2.6 – Matrícula
2.6.1 Os candidatos selecionados deverão obrigatoriamente entregar o comprovante de
pagamento da TAXA DE MATRÍCULA original digitalizado juntamente com o formulário de
autorização de matrícula disponível nos sites do PROGESP e na Plataforma SIGAA,
conforme cronograma constate no item 3 deste Edital, através do e-mail:
selecaompspjc@gmail.com, colocando como assunto “Documentos para matrícula de Aluno
Especial, semestre 2021.2”. A não entrega do comprovante de matrícula e formulário no
prazo determinado implicará a exclusão do candidato do processo seletivo.
2.6.2 A matrícula será realizada pela secretaria do MPSPJC, conforme cronograma – item 3,
para os candidatos selecionados e que fizeram a entrega dos documentos conforme item
2.6.1 e, posteriormente será enviado o comprovante por e-mail.
3 - Cronograma
Datas das etapas do processo de seleção
Data do evento
Evento
29/06/2021
Divulgação do Edital

29/06/2021 a 02/07/2021
20/07/2021

22/07/2019

09/08/2021
10/08/2021

Local
Plataforma SIGAA/UFBA e site do PROGESP –
www.progesp.ufba.br
Período de inscrição
Plataforma SIGAA
Divulgação do resultado.
Plataforma SIGAA/UFBA e site do PROGESP –
www.progesp.ufba.br
Entrega do comprovante de Através
do
e-mail:
pagamento de matrícula e selecaompspjc@gmail.com,
formulário de autorização de até às 19h.
matrícula para os alunos
selecionados.
Início das aulas da UFBA, Remoto.
semestre 2021.2.
Matrícula
dos
alunos Remoto pela secretaria do
selecionados
e
que MPSPJC.
enviaram os documentos
por
e-mail
conforme
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12/08/2021

cronograma.
Início previsto para aulas do Remoto.
MPSPJC/UFBA.

.
4 - Regime de funcionamento e disciplinas ofertadas
4.1 Serão ofertadas vagas nas disciplinas a seguir de forma não presencial – nas
modalidades síncrona e assíncrona, tendo em vista o caráter especial do semestre letivo
suplementar conforme Resolução nº 03, de 08 de junho de 2021, do Conselho Universitário
da UFBA. O regime de funcionamento do curso é de aulas de quinze e quinze dias.
Excepcionalmente, para cumprir o calendário semestral do curso, as aulas poderão
acontecer semanalmente.
O candidato que efetivar a matrícula terá conhecimento do calendário de aulas no momento
do envio do comprovante de matrícula e, também, no site do PROGESP –
www.progesp.ufba.br.
4.2 – Disciplinas e vagas:

Disciplina

Dia e
horário

Vagas Observação

MPSPJC000000013 - TE - Diante da Dor dos Outros: produção e
reprodução histórico-cultural das violências de gênero e seus
enfrentamentos.

Quinta
18h - 22h

02

quinzenalmente
e conforme
calendário

MPSPJC000000009 - TE - Psicossociologia das Organizações.

Sábado
8h - 12h

02

quinzenalmente
e conforme
calendário

FCHH07/20151 - Estudos das Organizações Prisionais.

Sábado
8h - 12h

02

quinzenalmente
e conforme
calendário

LETE66/20151 - Ética e Responsabilidade Social.

Sexta
13h30 17h30

02

quinzenalmente
e conforme
calendário

.

Salvador, 29/06/2021.

Profa. Ivone Freire Costa
Coordenadora do Mestrado Profissional em
Segurança Pública, Justiça e Cidadania.
Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública - PROGESP

Escola de Administração/Faculdade de Direito
Universidade Federal da Bahia
4
Versão Final para Divulgação

