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EDITAL Nº 2/2019 

 

SELEÇÃO INTERNA DE DOCENTES PARA CREDENCIAMENTO NO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E 

CIDADANIA 

 

RETIFICADO EM 04/10/2019 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.1 A Coordenação do Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e 

Cidadania (MPSPJC), no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as 

normas do processo seletivo para seleção interna de docentes da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA) para credenciamento no Programa. 

 

1.2 Informações sobre o MPSPJC podem ser obtidas por meio da página eletrônica 

http://www.progesp.ufba.br , pelo e-mail progesp@ufba.br ou no endereço: 

Universidade Federal da Bahia, Escola de Administração, PROGESP, Mestrado 

Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. Av. Reitor Miguel Calmon s/n 

- Vale do Canela, 3º andar, sala 27. Cep: 40.110-903, Salvador/BA. Tel: (71) 3283-7661. 

 
2. DAS VAGAS E CATEGORIAS DOCENTES 

 

2.1 O corpo docente do MPSPJC deve ser composto de profissionais altamente 

qualificados e, preferencialmente, portadores de título de doutor, livre docente ou 

equivalente. 

 

2.2 Serão selecionados docentes para as categorias de docente permanente e docente 

colaborador, de acordo com o interesse do programa. 

 

2.3 No Anexo 1, estão especificadas as linhas de pesquisa e as ementas dos campos de 

estudo específicos do MPSPJC. 

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 

3.1 Poderão se candidatar docentes integrantes da carreira do magistério superior que 

possuam vínculo funcional e dedicação integral à UFBA. 
 

3.2 As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente através do e- 

mail: progesp@ufba.br. 
 

3.3 No ato da inscrição, deverão ser encaminhados os seguintes documentos: 

a) Formulário de credenciamento docente (Anexo 2) 
 

b) Carta de intenção, endereçada ao Colegiado do Programa, em que justifica o interesse 

e candidatura e na qual se compromete a atuar atendendo ao que é demandado pela área 

Interdisciplinar da Capes (produtividade, oferta de disciplinas, orientações, participação 

http://www.progesp.ufba.br/
mailto:%20progesp@ufba.br.
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de comissões, etc.). 
 

c) Currículo Lattes atualizado. 

 

3.4 Todos os documentos devem ser encaminhados em formato (.pdf) com o nome do(a) 

candidado(a). 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1 A seleção consistirá na avaliação dos documentos dos/as candidatos/as listados no 

item 3.3 pela comissão designada pelo Colegiado.  
 

5. DA FORMA DE AVALIAÇÃO 

 

5.1 A análise dos pedidos de credenciamento será realizada por uma comissão de 

seleção composta pelos professores permanentes do MPSPJC. 
 

5.2 A análise dos pedidos de credenciamento será balizada pela Portaria Nº 81, de 3 

de junho de 2016, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES, que define as categorias de docentes que compõem os Programas de 

PósGraduação (PPG's) Stricto sensu e pelo documento da área Interdisciplinar da 
CAPES. 

 

5.3 A análise do pedido contemplará as informações constantes: 

 

a) no formulário de credenciamento docente encaminhado pelo(a) interessado(a); 

b) análise do currículo Lattes; 

c) outros, a critérios da comissão de seleção. 

 

5.4  Serão considerados na avaliação do candidato a formação e trajetória acadêmica e 

a produção nas áreas que compoem o Mestrado: Segurança Pública, Justiça e 

Cidadania. 
 

6. DO CRONOGRAMA 

 

6.1 As datas de realização das inscrições, bem como da divulgação dos resultados de 

cada etapa, constam do quadro a seguir. 
 

Atividade Data 

Publicação do edital de seleção 1º/10/2019 

Inscrição (entrega de documentos e projeto de pesquisa) 1º a 04/10/2019 prorrogada  
até 09/10/2019 

Homologação das inscrições 10/10/2019 

Análise das propostas pela comissão de seleção 11 a 15/10/2019 

Divulgação dos/das candidatos/as selecionados  16/10/2019 

Interposição de recurso resultados seleção 17/10/2019 

Resultado dos recursos 18/10/2019 

Resultado final 18/10/2019 
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6.2 A divulgação dos resultados de todas as etapas será divulgada no site MPSPJC, no 

endereço eletrônico: www.progesp.ufba.br 
 

8. DOS RECURSOS 

 

8.1 Eventuais pedidos de reconsideração e recurso deverão ser dirigidos à comissão de seleção 

através do e-mail: progesp@ufba.br . 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste edital do Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania 

- MPSPJC. 

 

9.2 Os/as candidatos/as deverão exibir, sempre que solicitados/as, os originais dos 

documentos apresentados à Comissão de Seleção. 

 

9.3 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta ou enviadas fora do prazo. 

 

9.4 Será desclassificado/a e excluído/a automaticamente do processo seletivo o/a candidato/a 

que prestar declarações ou apresentar documentos falsos, não apresentar toda a documentação 

requerida nos prazos e condições estipuladas neste Edital.  
 

9.5 Os casos não contemplados no presente Edital serão resolvidos pelo Colegiado do  Curso 

do Mestrado Profssional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. 
 

. 

 

Salvador/ BA, 1º de outubro de 2019. 

 

 
Prof. Dr. Milton Julio de Carvalho Filho 

Coordenador do Mestrado profissional em Seguranaça 

Pública, Justiça e Cidadania – MPSPJC 

Escola de Administração/Faculdade de Direito  

Universidade Federal da Bahia 

http://www.progesp.ufba.br/
mailto:progesp@ufba.br
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ANEXO 1 

 

LINHAS DE PESQUISA E EMENTAS  

 

LINHA DE PESQUISA 1: POLÍTICAS E GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Ementa: Abrigará estudos e pesquisas que abordem as relações entre o Estado e Sociedade, 

em especial o papel do Estado nas ordens sociais modernas e na transformação contemporânea 

destas conformações. Articula discussões sobre as Políticas e Gestão da Segurança Pública no 

contexto dos fenômenos das violências e das suas expressões materiais, culturais e simbólicas. 

Os estudos das relações entre Governo, Administração e Políticas Públicas são orientados 

pelos conceitos de federalismo, descentralização e relações intergovernamentais. O estudo das 

políticas e práticas de gestão em Segurança Pública no Brasil compreenderá ainda as relações 

entre polícia e sociedade, os modelos de gestão da Segurança Pública no Brasil, policiamento 

comunitário, gestão integrada e novas formas de gestão da informação em Segurança Pública. 

Além disso, também trataremos os indicadores de avaliação de políticas, envolvendo as 

dimensões do espaço público, dos direitos humanos e da cidadania compreendidos nessas 

políticas com vistas a possibilitar diagnósticos de gestão no que tange a prevenção da 

criminalidade e a promoção da segurança. Por outro lado, ainda, os modelos de gestão, seu 

planejamento, desenho e aplicação. Os modelos de avaliação Segurança Pública em redes de 

cooperação serão um dos objetos de estudo dessa linha de pesquisa. 

 

LINHA DE PESQUISA 2: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

 

Ementa: Concentra-se na análise sobre a integração das ordens políticas e das instituições de 

Segurança Pública e da Justiça, e suas implicações para a democracia, a construção, 

efetividade e ampliação da cidadania. A construção de possibilidades de uma sociedade segura 

e que respeite os preceitos da cidadania será uma preocupação central dos estudos desta linha. 

Os Direitos Humanos, a Ética e a Cidadania comporão as principais preocupações de 

investigação social, sobretudo associada à análise crítica das configurações contemporâneas 

da sociedade brasileira e nossas experiências históricas. A investigação do ethos das 

instituições de Segurança Pública, do trato com a dignidade humana, do valor da vida e das 

possibilidades de promoção de solidariedade, além dos meios de controle do avanço de uma 

cultura da violência na nossa sociedade, são objetos de reflexão desta linha. 

 

LINHA DE PESQUISA 3: CRIMINALIDADE E VITIMIZAÇÃO 

 

Sua atenção se volta para os estudos da prevenção pelos diferentes atores sociais do crime na 

sociedade contemporânea. Dentre as bases institucionais do desempenho da segurança 

pública, estuda as instâncias da reação social formal e informal. Outro ponto importante dentro 

desta linha é o estudo do Sistema Prisional, suas configurações, organização e administração, 

dinâmica e custeio, incluindo a atuação dos diferentes atores e desenhos institucionais 

envolvidos: delegacias, policiais, agentes, apenados, ONG’s, pastoral carcerária, Ministério 

Público, Poder Judiciário. Além disso, esta linha ainda contempla o estudo, dentro da 

Criminologia, dos conceitos e modelos de policiamento, explorando suas possibilidades para 

além da atuação do Estado. Uma preocupação aqui é interpretar as respostas sobre a 

criminalidade a partir das configurações do Estado social e democrático de Direito, portanto 

nos problemas mal equacionados de accountability. Além disso, constituem-se como objetos: 

o controle externo – ouvidorias, violência e corrupção policial, vitimização do policial e 

direitos humanos e uso da força legalidade e legitimidade. Os conhecimentos dessa linha de 
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pesquisa envolvem a prevenção social da violência em relação a drogas e juventude, a 

prevenção comunitária do delito e da violência, a experiência da polícia comunitária. A leitura 

da prevenção da violência terá enfoque multi e interdisciplinar tendo como base teórica a 

criminologia e a sociologia no contexto brasileiro e da América Latina.
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ANEXO 02 – FORMULÁRIO CREDENCIAMENTO DOCENTE 

 

Informações Cadastrais 

NOME:   

 

CPF RG  Orgão 
Emissor/Estado 

E-Mail 

    

Matrícula SIAPE Estado Civil Data Nascimento 

   

Endereço Residencial 
 

Nº Complemento Bairro Cidade / UF CEP 

     

Telefones com DDD 

 

Unidade da Lotação na UFBA 
 

Link para o Lattes 

 

 
 


