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EDITAL DE SELEÇÃO AO MESTRADO EM CIÊNCIAS CRIMINAIS 

ANO LETIVO - 2020 

 

 

PÚBLICO ALVO E INSCRIÇÕES  

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais torna público que, de 23 de setembro 

a 18 de novembro de 2019, estão abertas inscrições para o processo seletivo ao Curso de 

Mestrado, a profissionais diplomados das áreas de Direito, Ciências Humanas e Sociais, 

Ciências Médicas e Psicologia. Será facultada inscrição a candidatos estrangeiros.  

 

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, através do link:   

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do 

Serão oferecidas até 28 (vinte e oito) vagas para ingresso em 2020, das quais 02 (duas) 

vagas serão reservadas para candidatos estrangeiros. Não havendo candidatos estrangeiros 

que atendam aos requisitos da seleção, as vagas reservadas poderão ser preenchidas pelos 

demais candidatos não estrangeiros. Bem como, não havendo o preenchimento do total do 

número de vagas para ingressantes no curso de Mestrado, as vagas remanescentes poderão 

ser realocadas para ingressantes de Doutorado em conformidade com o respectivo edital 

vigente. A distribuição final entre as linhas de pesquisa será determinada pela Comissão de 

Seleção. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais possui uma Área de 

Concentração, denominada:  

SISTEMA PENAL E VIOLÊNCIA, e duas Linhas de Pesquisa, são elas:  

 Sistemas Jurídico-Penais Contemporâneos: A Linha de Pesquisa visa investigar 

os sistemas jurídico-penais contemporâneos a partir da análise crítica do direito 

penal e processual penal, verificando em seus fundamentos as diferentes formas de 

violação/proteção dos direitos da pessoa humana. 

 Violência, Crime e Segurança Pública: A Linha de Pesquisa visa analisar a 

questão da violência em seu sentido mais amplo, desde o comportamento 

desviante e suas variáveis socioambientais, individuais e institucionais até a 

violência produzida nas e pelas instituições responsáveis pelo seu controle, 

englobando, em uma perspectiva interdisciplinar, os diversos enfoques 

criminológicos, jurídico-político, psiquiátricos, psicanalíticos, sociológicos, históricos 

e filosóficos. Igualmente, procura avaliar formas alternativas de controle social, 

políticas públicas de segurança, políticas criminais, mecanismos de justiça de 

transição e prevenção da violência, e instrumentos de redução dos danos causados 

pelas suas múltiplas formas.  

 

 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do
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DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

Para inscrição, os candidatos ao curso de mestrado deverão enviar preferencialmente via 

Sedex com AR ou entregar pessoalmente, ou por procurador devidamente constituído, no 

turno da manhã, TODOS os seguintes documentos até 19 de novembro de 2019, 

endereçados à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, situado na 

Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 11 – 10º andar – sala 1031 – Porto Alegre/RS – CEP: 90619-900.   

 

 

     Cópia do comprovante de inscrição realizada através do link: 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do  

 Comprovante do comprovante do pagamento da taxa de inscrição (R$ 100,00) que será 

gerada ao final da inscrição on-line; 

 Cópia da carteira de identidade, ou do passaporte, se estrangeiro;  

 Cópia do cadastro de pessoa física (CPF);  

 Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

 Duas fotos 3x4; 

 Cópia do Curriculum modelo LATTES - Plataforma Lattes do CNPq 

(http://lattes.cnpq.br/), que deverá conter as seguintes Informações: (1) dados 

pessoais; (2) formação acadêmica; (3) publicações; (4) atividades acadêmicas (ensino, 

pesquisa e extensão);  
 

 Cópia autenticada do diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação 

reconhecido no país. (O candidato com graduação em cursos reconhecidos nacionalmente 

e que ainda não tenha tais documentos, deverá apresentar documentação equivalente, 

emitida por autoridade competente, que comprove a condição de provável formando; se 

aprovado no processo seletivo, sua matrícula será condicionada, à apresentação dos 

documentos inicialmente mencionados); 

 Cópia autenticada do histórico da graduação (se o candidato for pós-graduado, deverá 

apresentar também cópia autenticada do certificado ou diploma de pós-graduação); 

 Carta de intenção dirigida à Coordenação do Programa explicitando a relação entre o 

curso pretendido e os interesses profissionais do candidato, as razões da opção pelo 

Programa, os compromissos profissionais já assumidos e o grau de dedicação ao curso, 

especialmente se parcial ou integral;  

     Um exemplar do anteprojeto de pesquisa e correspondente plano de trabalho para a 

futura dissertação de Mestrado; 

 

     Comprovação da proficiência em uma língua estrangeira dentre o espanhol, o alemão, o 

francês, o inglês ou o italiano, no ato da inscrição. Caso isso não ocorra, o(a) 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do
http://lattes.cnpq.br/
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candidato(a) deverá requerer, mediante justificativa, por escrito, a comprovação da 

proficiência até o final do primeiro semestre do curso;  

  

     Documentos comprobatórios pertinentes ao Curriculum LATTES, devidamente 

identificados por uma folha de rosto com o nome do candidato, deverão ser apresentados 

em apenas uma via e obedecendo à ordem dos itens de documentos para inscrição. 

(Solicita-se aos candidatos a apresentação de exemplar ou cópia de suas publicações). 

 

     O candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais que necessitar de 

atendimento específico ou material adaptado deverá encaminhar para a secretaria do 

PPG, no momento da inscrição, um laudo recente (máximo 12 meses), emitido e 

assinado por especialista credenciado no Conselho Regional de Medicina (CRM). O 

documento deve especificar a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as 

condições recomendadas para a realização das atividades avaliativas previstas por este 

Edital.  

 

 

O candidato deverá organizar e entregar os documentos da seguinte forma: 

     Entregar 01 via contendo: o anteprojeto de pesquisa, o curriculum – MODELO LATTES, 

a carta de interesse e os documentos comprobatórios do curriculum, obedecendo à 

ordem das informações indicada no início deste item (não encadernados). 

     Entregar 01 via separada da anterior contendo: os documentos pessoais (não 

encadernados). 

Os candidatos não aprovados terão o prazo de 90 (noventa) dias, após o dia 06 de 

dezembro de 2019, para a retirada, na Secretaria do Programa, da documentação 

encaminhada. Ao final deste prazo, toda a documentação será descartada.  

PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo compreende três fases:  

1ª fase: Prova dissertativa – peso 4 (quatro);  

2ª fase: Entrevista e defesa do anteprojeto de pesquisa – peso 3 (três);  

3ª fase: Análise do curriculum – peso 3 (três).  

1ª FASE: PROVA DISSERTATIVA  

A prova dissertativa, com base na bibliografia indicada, é de caráter eliminatório de tal sorte 

que, o peso ora estabelecido será considerado na fase subseqüente do processo seletivo, 

para definição do resultado final. O critério para progredir às próximas fases da seleção é a 

obtenção de grau mínimo de 2,5 (dois vg cinco).  
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Na ocasião da prova, serão sorteados dois temas desenvolvidos nos livros indicados, 

objetivando que o candidato realize a dissertação. Não será permitida consulta a obra ou a 

qualquer outro material. O tempo máximo de realização da prova dissertativa é de 120 

(cento e vinte) minutos.  

Data da prova dissertativa: 25 de novembro de 2019, às 16h, em local a ser definido e 

divulgado no site do Programa (http://www.pucrs.br/direito/ppgcc/ingresso/) a partir do 

dia 21 de novembro de 2019.  

 

BIBLIOGRAFIA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA:  

GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Autoritarismo e Processo Penal: Uma Genealogia das Ideias 

autoritárias no Processo Penal Brasileiro. Capitulo I – Autoritarismo Processual – págs.: 45 a 

186. Penal Florianópolis: Empório do Direito/Tirant lo blanch, 2018. ISBN: 9788594771780. 

Resultado da prova dissertativa: 02 de dezembro de 2019, a partir das 16h no site do 

Programa (http://www.pucrs.br/direito/ppgcc/ingresso/). 

2ª FASE: ENTREVISTA E DEFESA DO ANTEPROJETO DE PESQUISA  

A entrevista abordará: relato da trajetória acadêmica do candidato; vinculação e adequação 

do anteprojeto de pesquisa à área de concentração e às linhas de pesquisa; avaliação das 

condições e possibilidade para a sua efetiva realização; publicação na área; e domínio de 

língua estrangeira. (Poderá ser requisitada ao aluno leitura, com tradução livre, de texto em 

língua estrangeira, dentre o espanhol, o alemão, o francês, o inglês ou o italiano, escolhida 

para futura prova de proficiência).  

O anteprojeto de pesquisa deverá ter a seguinte formatação:  

 

 Entre 15 (quinze) e 20 (vinte) páginas – normas da ABNT – (papel A4); 

 Fonte Times New Roman 12, digitado em espaço 1,5; 

 Deverá conter, obrigatoriamente, revisão bibliográfica de no mínimo 10 (dez) páginas, 

demonstrando a leitura e o grau de avanço da pesquisa proposta. 

 

Será avaliada, igualmente, a definição temática, a técnica de pesquisa e a forma de 

abordagem, bem como a interdisciplinaridade do projeto.  

 

Entrevistas e defesa do anteprojeto de pesquisa: de 09 de dezembro de 2019 a 11 de 

dezembro de 2019 - conforme horário e local agendado e divulgado a partir de 04 de 

dezembro de 2019 no site do Programa (http://www.pucrs.br/direito/ppgcc/ingresso/).  

 

Observação: Candidatos residentes no exterior, em outros estados ou no interior 

do estado do Rio Grande do Sul poderão solicitar para a Comissão de Seleção, 

realizar a entrevista no dia da prova dissertativa, através de requerimento 

anexado à documentação para a seleção.  

http://www.pucrs.br/direito/ppgcc/ingresso/
http://www.pucrs.br/direito/ppgcc/ingresso/
http://www.pucrs.br/direito/ppgcc/ingresso/
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO DE PESQUISA:  

 Adequação às Linhas de Pesquisa;  

 Relevância do tema e clareza na identificação/delimitação do objeto de pesquisa;  

 Possibilidades efetivas de conclusão;  

 Viabilidade do cronograma de atividades para o seu desenvolvimento;  

 Interdisciplinaridade da abordagem.  

SUGESTÃO PARA A ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE PESQUISA:  

O anteprojeto de pesquisa deverá adequar-se a uma das Linhas de Pesquisa da Área de 

Concentração do Programa.  

Introdução, tema e problema: O tema é o assunto geral que se pretende investigar, 

delimitando a área de interesse. A partir da definição teórica dos conceitos centrais ou 

categorias de análise, delimita-se um problema que vem na forma de um enunciado 

afirmativo-interrogativo. O aspecto afirmativo do problema diz respeito às proposições 

feitas em consonância com o referencial teórico. Essas afirmações devem circunscrever uma 

questão tomada como situação problemática para a investigação. A explicitação do 

problema é de grande importância, tratando-se do eixo central em torno do que se 

organizará a pesquisa.  

Justificativa: O anteprojeto de pesquisa deve justificar a escolha do tema e a formulação do 

problema, apontando sua relevância e adequação às investigações realizadas no Programa. 

Pode incluir também uma análise das implicações político-práticas dessa escolha, bem como 

o percurso do candidato na abordagem do tema.  

Objetivos: Respondem analiticamente ao problema do anteprojeto, dando maior clareza ao 

que se pretende conhecer com a pesquisa. Os objetivos destacam aspectos do problema 

enunciado que são importantes como meio para o seu desenvolvimento.  

Revisão da literatura ou referencial teórico: Essa revisão deve explicitar posições teóricas 

e/ou metodológicas através da qual o tema da pesquisa vem sendo trabalhado. A revisão da 

literatura deve indicar a(s) tendência(s) teórico-metodológica(s) do projeto. As referências 

bibliográficas e as diferentes formas de citação devem respeitar normas técnicas.  

Metodologia: A escolha da metodologia se faz em função da natureza do problema e da 

perspectiva teórica a ele associada. Devem-se detalhar o máximo possível as etapas 

metodológicas a serem cumpridas.  

Referências Bibliográficas: Listagem dos textos citados no projeto seguindo as normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  

3ª FASE: AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES 

Requisitos a serem analisados: produção científica, participação em projetos de pesquisa, 

possibilidades efetivas de conclusão do curso, amadurecimento intelectual e científico.  

No que se refere ao currículo, são critérios de avaliação:  

 Experiência em pesquisa – conclusão de trabalhos de iniciação científica, monografias 

de graduação e especialização;  
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 Publicações na área;  

 Histórico escolar da graduação e da pós-graduação;  

 Domínio de idiomas estrangeiros;  

 Cursos de extensão e pós-graduação.  

O resultado do Processo Seletivo será divulgado no dia 16 de dezembro de 2019, a 

partir das 17h, no site do Programa (http://www.pucrs.br/direito/ppgcc/ingresso).   

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 A entrevista, a análise do anteprojeto de pesquisa e o Curriculum Lattes terão caráter 

classificatório. 

 Os candidatos aprovados no processo seletivo serão chamados para efetuar matrícula 

no curso, segundo a ordem classificatória, obedecendo às vagas disponíveis. 

 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta.  

 A inscrição indica que o candidato está ciente das normas deste Edital.  

 A Solicitação de aproveitamento de créditos, caso se aplique, deve ser solicitada no ato 

da matrícula. 

 Casos não contemplados no presente Edital serão analisados pela Comissão 

Coordenadora do Programa. 

 Em caso de empate será considerado o melhor desempenho na entrevista e 

aproveitamento nas disciplinas da graduação. 

 O candidato poderá apresentar recurso ao resultado da seleção, no prazo de até 5 

(cinco) dias após o resultado da seleção. O Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Criminais divulgará o resultado do recurso, em até 15 (quinze) dias úteis.  

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO:  

 

Profa. Dra. Ruth Maria Chittó Gauer (Presidente);  

Prof. Dr. Augusto Jobim do Amaral; 

Prof. Dr. Aury Lopes Jr.           

Prof. Dr. Fabio D’Avila; 

Prof. Dr. Gabriel Gauer; 

Prof. Dr. Nereu Giacomolli; 

 

 

 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Ruth Maria Chittó Gauer 

http://www.pucrs.br/direito/ppgcc/ingresso
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Coordenadora do PPGCCRIM 


