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2018
TURMA II

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO:
Coordenador: Prof. Dr. João da Cruz Gonçalves Neto
Telefones e e-mail: 3209-6532 / dellacroce@dellacroce.pro.br
Sub-Coordenador: Profa. Dra. Vilma de Fátima Machado
Telefones e e-mail: 32096026 / vilmafmachado@gmail.com
Secretária responsável pelo curso: Marina Alves de Oliveira Marques
Telefones e e-mail: 32096026 / marina.alvesmarques@gmail.com

OBJETIVO DO CURSO
Qualificar profissionais de todas as áreas e interessados na pesquisa acadêmica, buscando a formação
teórica e crítica em nível de pós-graduação dirigida ao aperfeiçoamento profissional e amadurecimento
acadêmico a partir de uma abordagem inter e multidisciplinar das condições de existência dos direitos
humanos, de sua exigência teórica e de suas implicações político-institucionais.

METODOLOGIA
O curso será realizado por meio de aulas presenciais expositivo-dialogadas (80%), baseada em análise de
textos, discussão de casos concretos e problemas, seminários, contando também com uso de recursos
motivacionais, tais como obras de arte e técnicas de ensino alternativas. Pesquisas, debates,
apresentações de trabalhos por alunos serão também desenvolvidos.

Haverá também o desenvolvimento do trabalho pedagógico à distância (20%), com o uso da Plataforma
Moodle, com a qual se desenvolverá fóruns de debate sobre temas, problemas e textos, com prescrição
de atividades monitoradas.

CARACTERIZAÇÃO DO CURSO

Clientela Alvo: Graduados em todas as áreas.
Carga Horária Total: 390 horas

Tipo de Ensino: ( ) Presencial (X) Semi-Presencial ( ) À Distância

Período de Realização: 01/08/2018 a 31/07/2020

Nº de meses: 24

Turno: aulas quinzenais, às sextas, das 19 às 22 hs; aos sábados, das 8 às 12 hs e das 14 às 18 hs.
Número de Vagas: 60
Local onde as aulas serão ministradas: Centro de Aulas D, no Campus I, Rua 235, Setor Universitário.

Investimento: 18 parcelas de R$ 300,00

INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO
DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas no período de 14/05/2018 a 30/06/2018, de 2ª feira a 6ª feira, exceto
feriados, no horário de 8h às 12h, na Secretaria do Curso, ou via correios (SEDEX ou carta registrada),
desde que seja postada até o último dia do período de inscrição, para o endereço supracitado.
Taxa de inscrição: R$ 50,00
No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:

a)
b)
c)
d)
e)

Ficha de inscrição (modelo padronizado) devidamente preenchida e assinada.
Cópia do documento de identidade e do CPF;
Cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País;
Uma foto 3x4, recente;
Cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome da candidata;

f) Cópia do diploma (frente e verso) de graduação em curso reconhecido pelo MEC, ou documento
que comprove que o candidato colará grau no curso de graduação antes do início deste Curso de
Especialização;
g) Cópia do histórico escolar do curso de graduação;
h) comprovante de pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por meio
de depósito para a conta única da UFG, através de guia de recolhimento disponível na
Coordenação/Secretaria do Curso;
i) cópia do último contracheque, se servidor da UFG;
j) Formulário de currículo padronizado (anexo ao Edital), preenchido e devidamente comprovado.
O PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 02 a 06 de julho de 2018, obedecendo ao
seguinte cronograma:
a) 02 a 04 de julho de 2018, das 08h00 às 12h00 horas e das 14h00 às 17h30 horas, avaliação dos
Curriculum vitae;
b) 5 e 6 de julho de 2018, das 08h00 às 12h00 horas e das 14h00 às 17h30 horas, avaliação oral (caso a
Comissão de Seleção julgue necessário).
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
Prazo para recurso: 48 hs a partir do dia 06 de julho de 2018 (09 e 10/07/2018)
Resultado definitivo: 12 de julho de 2018

PERÍODO DE MATRÍCULA
MATRÍCULA: de 16/07/2018 a 19/07/2018

Horário: 8 às 12 hs

Local: Secretaria do NDH/UFG – Centro de aulas “D”, 4º andar, Campus I, Rua 235, Setor Universitário,
Goiânia.
Valor da matrícula: R$ 300,00 (primeira parcela)
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Início das aulas: 17 de agosto de 2018
Período de Realização do curso: 01/08/2018 a 31/07/2020

As inscrições para o processo de seleção somente serão abertas com o número mínimo de 40 registros
de intenções.

Mais informações: Sra. Marina / NDH – 32063209-6532, espdhs2018@gmail.com

