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EDITAL Nº 003, DE 2021 – PPGPJDH
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ALUNO REGULAR – TURMA 9 – 2021-2022
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PROPESQ) e do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos
Humanos (PPGPJDH), RETIFICA o Edital nº 001, de 2021 – PPGPJDH –, publicado em 3 de março de
2021, referente ao processo seletivo para alunos regulares, com ingresso no primeiro semestre de 2021,
Turma 9 – 2021-2022, do Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, conforme segue.

Onde se lê:
2. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
(...)
2.4 A homologação da inscrição está condicionada à entrega da documentação prevista no item 4 do
presente Edital, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a verificação dos documentos
entregues antes do fechamento do envelope a ser entregue no endereço descrito no item 2.5.3;
2.5.3 Local da entrega da documentação descrita no item 4: Na Esmat, situada na AANE 40, QI 01, Avenida
Theotônio Segurado, Plano-Diretor Norte, Lote 03, Palmas/TO (próximo à CDL – ao lado da antiga sede
da Polícia Federal).
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
(...)
d) BAREMA, devidamente preenchido e documentado, disponibilizado no ANEXO 2 deste Edital;
e) Projeto de pesquisa (folhas grampeadas, sem espiral);
(...)
4.2 A integralidade da documentação exigida deverá ser entregue em um único envelope lacrado,
identificado com o nome do candidato, grupo ao qual o candidato concorre à vaga, dentro das
especificações e do prazo fixado para a inscrição;
4.3 Período de entrega da documentação: de 5/4/2021 até às 17 horas do dia 12/4/2021;
4.4 O envio da documentação que comprove o que consta do currículo lattes deverá ser feito dentro do
prazo, de 5/4/2021 até às 17 horas do dia 12/4/2021;
4.5. A entrega do envelope poderá ser feita por terceiros, dentro do prazo previsto, não se exigindo a
apresentação de procuração com firma reconhecida.
(...)
4.6. A partir da entrega do envelope com a documentação, não será mais possível ao candidato acessá-lo.
9. ETAPAS DA SELEÇÃO
(...)
3ª Etapa: PROVA ORAL, de caráter classificatório e eliminatório;
(...)

9.2 SEGUNDA ETAPA – PROJETO DE PESQUISA
9.2.1 O projeto de pesquisa é de caráter classificatório e eliminatório. O candidato deverá entregar 3 vias
(folhas grampeadas, sem espiral) do projeto de pesquisa no prazo e condições estipulados no item 4 deste
Edital.
(...)
9.3 TERCEIRA ETAPA – PROVA ORAL
9.3.1. A prova oral, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá na arguição do candidato pela
Comissão de Seleção quanto à sua capacidade de organizar e expor suas ideias sobre o pré-projeto de
pesquisa; expectativas profissionais e acadêmicas do candidato em relação ao curso; perfil e aderência do
candidato com relação aos objetivos e linhas de pesquisa do programa, assim como sua experiência
acadêmica e profissional, e observará:
a) Coerência e sistematização das ideias defendidas no projeto de pesquisa;
b) Domínio teórico proposto no projeto de pesquisa;
c) Articulação dos objetivos com a metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa;
e) Apresentação do produto viável como resultado da pesquisa para aplicação prática no cotidiano das
respectivas instituições;
f) Disponibilidade do candidato para dedicação ao curso;
(...)
9.3.3 A prova oral, presencial ou de forma remota, será agendada de acordo com o horário oficial de
Palmas/TO;
9.3.4 A prova oral poderá ser realizada de forma remota, pela plataforma definida pela Comissão de
Seleção, devidamente publicada no respectivo Edital de convocação.
(...)
9.5. QUADRO DEMONSTRATIVO
1ª Etapa
Eliminatória

2ª Etapa
Eliminatória e
Classificatória

3ª Etapa
Eliminatória e
Classificatória

4ª Etapa
Classificatória

Homologação
das Inscrições

Projeto de Pesquisa

Prova Oral

Prova de Títulos

–

Peso 2

Peso 2

Peso 1

Pontuação
conforme Barema
–
de títulos em
anexo
NF* = 2ª Etapa (x 2) + 3ª Etapa (x 2) + 4 ª Etapa (x 1)
3
*NF = Nota Final;
Nota máxima: 10
Nota mínima para
aprovação: 7

Nota máxima: 10
Nota mínima para
aprovação: 7
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11. CRONOGRAMA

2021
3/3/2021
De 5 a12/4/2021

19/4/2021
22/4/2021
27/4/2021

Publicação do Edital.
•
•
•

Período de Inscrição no site;
Entrega dos documentos, conforme item nº 4 deste Edital;
Entrega do Projeto de Pesquisa – arquivo impresso (folhas
grampeadas, sem espiral).

Divulgação da homologação das inscrições – 1ª etapa.
Prazo para interposição de recurso 1ª etapa, envio pelo e-mail
ppgpjdh@mail.uft.edu.br.
Divulgação do resultado das inscrições homologadas após o julgamento dos
recursos.

12/5/2021

Divulgação da classificação dos projetos – 2ª etapa.

14/5/2021

Prazo para interposição de recurso – pelo e-mail ppgpjdh@mail.uft.edu.br.

19/5/2021

Divulgação da classificação dos projetos após julgamento dos recursos.

21, 22, 24 e
25/5/2021
1º/6/2021
2/6/2021
9/6/2021
De 10 a
12/6/2021
15/6/2021
18/6/2021

Prova Oral – 3ª Etapa.
Obs.: O candidato deverá acompanhar publicação no site da Esmat e da UFT a
definição de horário de realização da prova oral.
Divulgação do resultado da Prova Oral – 3ª etapa.
Divulgação do resultado do Barema – Classificação dos Títulos – 4ª etapa.
Prazo para interposição de recurso – 3ª e 4ª etapas – pelo e-mail
ppgpjdh@mail.uft.edu.br
Divulgação do resultado após julgamento dos recursos;
Divulgação do resultado final do processo seletivo, com a respectiva ordem
classificatória.
Período de Matrícula – envio da documentação descrita no item 6,1, deste
Edital, para o e-mail ppgpjdh@mail.uft.edu.br da Secretaria do Mestrado da
Esmat.
Convocação dos próximos classificados, no caso de não comparecimento ou
de indeferimento de matrícula dos selecionados.
Matrícula dos próximos classificados.
Início das aulas.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
(...)
12.3 Eventuais recursos deverão ser endereçados ao presidente da Comissão de Seleção e protocolados até
as 18 horas do prazo fixado, conforme cronograma constante do item 11 deste Edital, pelo e-mail
ppgpjdh@mail.uft.edu.br;
(...)
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Leia-se:
2. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
(...)
2.4 A homologação da inscrição estará condicionada à entrega online da documentação prevista no item 4
do presente Edital, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a verificação dos documentos
antes da postagem definitiva pelo e-mail pspjdh@gmail.com;
2.5.3 Local da entrega da documentação descrita no item 4: O candidato deverá enviar a documentação
para o e-mail pspjdh@gmail.com;

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
(...)
e) BAREMA, devidamente preenchido e documentado, disponibilizado no ANEXO 2 deste Edital;
f) Projeto de pesquisa;
(...)
4.2 A integralidade da documentação exigida deverá ser enviada para o e-mail pspjdh@gmail.com,
ASSUNTO: SELEÇÃO DO MESTRADO PPGPJDH 2021 UFT/ESMAT, identificado com o nome do
candidato, dentro das especificações e do prazo fixado para a inscrição;
4.3 Período de envio do e-mail com a documentação: De 5/4/2021 até às 23h59 do dia 12/4/2021;
4.4 O envio da documentação que comprove o que consta do currículo lattes deverá ser feito dentro do
prazo de 5/4/2021até às 23h59 do dia 12/4/2021;
4.5. A partir do envio da documentação para o e-mail pspjdh@gmail.com, não será mais possível ao
candidato acessá-la ou complementá-la enviando outro e-mail, prevalecendo o primeiro e-mail enviado.
4.6. A partir da entrega do envelope com a documentação não será mais possível ao candidato acessá-lo.
9. ETAPAS DA SELEÇÃO
(...)
3ª Etapa: APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA, de caráter classificatório e eliminatório;
(...)
9.2 SEGUNDA ETAPA – PROJETO DE PESQUISA
9.2.1 O projeto de pesquisa é de caráter classificatório e eliminatório. O candidato deverá enviar 1 via do
projeto de pesquisa, para o e-mail pspjdh@gmail.com no prazo e condições estipulados no item 4 deste
Edital.
(...)
9.3 TERCEIRA ETAPA – APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
9.3.1. A Apresentação do Projeto de Pesquisa, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá na
arguição do candidato pela Comissão de Seleção quanto à sua capacidade de organizar e expor suas ideias
sobre o pré-projeto de pesquisa; expectativas profissionais e acadêmicas do candidato em relação ao curso;
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perfil e aderência do candidato com relação aos objetivos e linhas de pesquisa do programa, assim como
sua experiência acadêmica e profissional, e observará:
a) Coerência e sistematização das ideias defendidas no projeto de pesquisa;
b) Domínio teórico proposto no projeto de pesquisa;
c) Articulação dos objetivos com a metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa;
d) Apresentação do produto viável como resultado da pesquisa para aplicação prática no cotidiano das
respectivas instituições;
e) Disponibilidade do candidato para dedicação ao curso;
(...)
9.3.3 A Apresentação do Projeto de Pesquisa, presencial ou de forma remota, será agendada de acordo
com o horário oficial de Palmas/TO;
9.3.4 A Apresentação do Projeto de Pesquisa poderá ser realizada de forma remota, pela plataforma
definida pela Comissão de Seleção, devidamente publicada no respectivo Edital de convocação.
(...)
9.5 QUADRO DEMONSTRATIVO
1ª Etapa
Eliminatória

2ª Etapa
Eliminatória e
Classificatória

Homologação
das Inscrições

Projeto de Pesquisa

–

Peso 2

3ª Etapa
Eliminatória e
Classificatória
Apresentação do
Projeto de Pesquisa
Peso 2

4ª Etapa
Classificatória
Prova de Títulos
Peso 1

Pontuação
conforme Barema
de títulos em
anexo
NF* = 2ª Etapa (x 2) + 3ª Etapa (x 2) + 4 ª Etapa (x 1)
3
Nota máxima: 10
Nota mínima para
aprovação: 7

–

Nota máxima: 10
Nota mínima para
aprovação: 7

*NF = Nota Final;
11. CRONOGRAMA

2021
3/3/2021

Publicação do Edital.

29/3/2021

Retificação do Edital nº 01, de 2021 – PPGPJDH

De 5 a 12/4/2021

•
•
•

Período de Inscrição no site;
Envio dos documentos, conforme item nº 4 deste Edital pelo e-mail
pspjdh@gmail.com;
Envio do Projeto de Pesquisa pelo e-mail pspjdh@gmail.com.

19/4/2021

Divulgação da homologação das inscrições – 1ª etapa.

22/4/2021

Prazo para interposição de recurso 1ª etapa, envio pelo e-mail
pspjdh@gmail.com.
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27/4/2021

Divulgação do resultado das inscrições homologadas após o julgamento dos
recursos.

12/5/2021

Divulgação da classificação dos projetos – 2ª etapa.

14/5/2021

Prazo para interposição de recurso – até às 23 horas e 59 minutos pelo e-mail
pspjdh@gmail.com.

19/5/2021

Divulgação da classificação dos projetos após julgamento dos recursos.

21, 22, 24 e
25/5/2021
1º/6/2021
3/6/2021
9/6/2021
De 10 a
12/6/2021
15/6/2021
18/6/2021

Apresentação do Projeto de Pesquisa – 3ª Etapa.
Obs.: O candidato deverá acompanhar publicação no site da Esmat e da UFT a
definição de horário de realização da Apresentação do Projeto de Pesquisa.
Divulgação do resultado da Apresentação do Projeto de Pesquisa – 3ª etapa.
Divulgação do resultado do Barema – classificação dos Títulos – 4ª etapa.
Prazo para interposição de recurso – 3ª e 4ª etapas – até às 23h59, pelo e-mail
pspjdh@gmail.com.
Divulgação do resultado após julgamento dos recursos;
Divulgação do resultado final do processo seletivo, com a respectiva ordem
classificatória.
Período de Matrícula – envio da documentação descrita no item 6,1 deste
Edital, para o e-mail ppgpjdh@uft.edu.br da Secretaria do Mestrado da
Esmat.
Convocação dos próximos classificados, no caso de não comparecimento ou
de indeferimento de matrícula dos selecionados.
Matrícula dos próximos classificados.
Início das aulas.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
(...)
12.3 O candidato poderá solicitar, mediante e-mail direcionado à Comissão do Processo Seletivo do
Mestrado, o espelho da ata de avaliação das etapas em que concorreu, sendo vedado expressamente acesso
ao espelho da ata de avaliação dos demais concorrentes. Eventuais recursos deverão ser endereçados ao
presidente da Comissão de Seleção e protocolados até às 18 horas do prazo fixado, conforme cronograma
constante do item 11 deste Edital, pelo e-mail pspjdh@gmail.com.
(...)
Palmas-TO, 29 de março de 2021.

Professor Doutor Gustavo Paschoal Teixeira de Castro Oliveira
Coordenador do Mestrado e Presidente da Comissão de Seleção

5

