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EDITAL 01/2013
IV CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
2013
O Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília faz
saber aos/as interessados/as que estão abertas as inscrições para o processo seletivo do 4º
Curso de Especialização em Segurança Pública e Cidadania, na modalidade presencial,
integrante da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública- RENAESP, da
Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP do Ministério da Justiça- MJ, para turma
com início no 1º semestre de 2014.
I - PÚBLICO-ALVO
O curso tem como público-alvo os/as profissionais da área de Segurança Pública.
II - OBJETIVO DO CURSO
Tem como objetivo qualificar profissionais da área de segurança pública a fim de proporcionar
condições para o aperfeiçoamento e/ou reformulação de suas práticas profissionais, bem como
o desenvolvimento de políticas públicas nas instituições do sistema de Segurança Pública e
Defesa Social.
III – Objetivos específicos


Proporcionar aos profissionais da área de segurança pública condições de
especialização em Políticas Públicas de Segurança e Justiça Criminal;



Fornecer noções e conceitos básicos das Ciências Sociais aplicados à área de
segurança pública, bem como apresentar conteúdos de metodologia científica
necessários à produção de conhecimentos e avaliação de dados estatísticos na área.



Apresentar conteúdos que permitam uma análise crítica dos aspectos históricos,
culturais e políticos relacionados ao desenvolvimento das instituições de segurança
pública;



Proporcionar uma reflexão crítica do conhecimento produzido no campo das Ciências
Humanas sobre violência e práticas discriminatórias existentes na sociedade brasileira;



Fornecer conteúdos que possibilitem a reflexão crítica das práticas policiais cotidianas
no âmbito das instituições de segurança pública à luz das noções de direitos humanos,
cidadania e democracia.
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IV - VAGAS OFERECIDAS E INVESTIMENTO
VAGAS

40

10

PÚBLICO
1
INTERNO (servidores ativos do sistema de segurança pública
e defesa social do Governo Federal, do Governo do Distrito
Federal e dos municípios que integram a RIDE/ DF - Região
2
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno
que sejam portadores de diploma de curso superior
reconhecido pelo MEC, em qualquer área de conhecimento):
 Policiais civis;
 Policiais militares;
 Bombeiros militares;
 Guardas Municipais
 Policiais Federais;
 Policiais Rodoviários Federais
 Agentes Penitenciários Federais e Estaduais
EXTERNO:
Candidatos portadores de diploma de curso superior
reconhecido pelo MEC, em qualquer área de conhecimento.

INVESTIMENTO

Custeado pelo
Ministério da
Justiça/SENASP

Ofertado pela UnB

V - DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
1. Período e Local das inscrições:
As inscrições para o processo seletivo de candidatos/as ao 4º Curso de Especialização em
Segurança Pública e Cidadania (Pós-graduação Lato Sensu), para o 1º período letivo de 2014,
deverão ser efetuadas pessoalmente pelo/a interessado/a, ou por procurador/a devidamente
constituído/a, nos dias úteis do período de 18/11/2013 a 05/12/2013, no horário das 12h às 18h
no seguinte endereço: Universidade de Brasília – Centro de Estudos Avançados
Multidisciplinares – CEAM Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança – NEVIS – Centro
de Excelência em Turismo/CET – Bloco D – Sala DT 16/18 - Campus Darcy Ribeiro – CEP:
70.910-900, - telefones (61) 3107-5943, 3107- 7325 ou 3107-7317
2. Taxa de Inscrição
Não será cobrada taxa no ato de inscrição.

3. Documentos exigidos:
1

De acordo com a Portaria nº 1.148-MJ, de 12 de junho de 2012 em seu art. 9º Compõem corpo discente da
RENAESP policiais civis, policiais militares, profissionais de polícia forense e guardas municipais. § 1º Policiais
Federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários federais e estaduais poderão obter financiamento de
cursos de pós-graduação lato sensu, por meio da RENAESP, desde que haja disponibilidade de vagas e recurso
disponível.
2
A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF) é uma região integrada de
desenvolvimento econômico, criada pela Lei Complementar n.º 94, de 19 de fevereiro de 1998, e regulamentada pelo
Decreto n.º 7.469, de 04 de maio de 2011, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos Estados de
Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal. Integram a RIDE/DF: Distrito Federal, Municípios do Estado de
Goiás: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de
Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis,
Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa. Municípios do Estado de Minas
Gerais: Buritis, Cabeceira Grande e Unaí.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ficha de inscrição com dados pessoais, a ser preenchida no ato da inscrição;
Cópia de carteira de identidade e CPF;
Cópia frente e verso do Diploma de Graduação;
Cópia do Histórico Escolar de Graduação;
Curriculum vitae;
Documentação comprobatória de vínculo com a segurança pública, como
servidor da ativa destacado no público alvo.

VI - DO PROCESSO SELETIVO
1ª Etapa: Prova Escrita – Dia 06 de dezembro de 2013 (sexta-feira) a partir das 9 horas
local a divulgar
a. Análise dos documentos exigidos no ato da inscrição.
b. Prova escrita (nota mínima exigida = 7,0). O/a candidato(a) responderá a
questões elaboradas a partir da bibliografia obrigatória disponível no ANEXO I
deste edital.
2ª Etapa: Entrevista com os candidatos aprovados na 1ª etapa. Dias 12 e 13 de dezembro
de 2013
Critérios a serem considerados pela banca avaliadora:
a) Experiência profissional;
b) Trajetória Acadêmica;
c) Capacidade de ser multiplicador dos conteúdos do curso.
Importante: apenas os/as candidatos/as aprovados/as na primeira etapa serão convocados/as
para a entrevista. A partir do dia 10 de dezembro de 2013, uma lista preliminar com o
resultado da primeira etapa será divulgada na secretaria da pós-graduação em Sociologia –
PPGSOL e no site www.sol.unb.br contendo o nome dos/as candidatos/as selecionados/as em
ordem alfabética, a data, o horário e o local da entrevista.
VII - DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA
a)

DOS RECURSOS

Requerimentos de reconsideração e de recursos somente serão acolhidos se interpostos no
prazo de 01 (um) dia útil a partir da divulgação dos resultados e deverão obrigatoriamente ser
apresentados em 02 (duas) vias de igual teor do formulário padrão denominado “Requerimento
de Reconsideração ou Recurso em Processo Seletivo para Ingresso em Cursos de PósGraduação”, disponível na página eletrônica http://www.sol.unb.br e na Secretaria do
Programa.
b) RESULTADO FINAL
O resultado final do processo seletivo será divulgado no local de inscrição, na Secretaria do
Programa de Pós-graduação do Departamento de Sociologia (PPGSOL) e no site
www.sol.unb.br, no dia 16 de dezembro de 2013, por meio de uma listagem constando o nome
dos/as aprovados/as.

VIII - DA MATRÍCULA
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Terão direito à matrícula somente os/as candidatos/as aprovados/as no processo seletivo,
respeitando os limites de vagas estabelecidas por este Edital.
O período de matrícula para ingresso no 1º semestre de 2014 ocorrerá de 17 a 20 de
dezembro de 2013.
O local para matrícula será na Secretária da Coordenação de Pós-Graduação em Sociologia,
ICC Norte, subsolo sala 501, Campus Darcy Ribeiro, CEP 70910-900, Brasília-DF.
No ato da matrícula tanto o/a candidato/a em condição de público interno quanto em condição
de público externo deverá assinar um termo de compromisso para preencher a vaga.
Em caso de desistência da matrícula poderão ser convocados novos/as candidatos/as em 2ª
chamada, respeitando-se o número de vagas disponíveis.
O/a candidato/a aprovado/a no processo seletivo que não efetivar a matrícula no período
estabelecido para tal perderá, automaticamente, o direito à participação no curso.
IX - DA ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DO CURSO
1. Duração: o curso será ministrado em dois semestres, com cinco módulos e carga
horária total de 420 horas. Destas, 360 horas são destinadas às aulas expositivas,
palestras e encontros tutoriais e 60 horas dedicadas à elaboração da monografia
de final de curso.
2. Local das aulas: Campus da UnB.
3. Dias e horários:
as

as

as

a. Aulas: às 2 , 4 e 5 feiras, de 19h30 às 23h.
as
b. Seminários: quinzenalmente, às 6 feiras, de 14h às 17h.
4. Módulos:
Módulo I (90h)




Polícia, Democracia e Estado de Direito;
Gestão de Estatísticas aplicadas à Segurança Pública
Metodologia Científica

Módulo II (90h)
 Violência e Conflitualidade;
 Sistema Prisional Brasileiro;
 Criminologia
Módulo III (90h)
 Prevenção de Crimes e violências;
 Violência, Gênero e Segurança Pública;
 Juventude, criminalidade e violência;
Módulo IV (90h)
 Valorização Profissional e Saúde;
 Sistema de Justiça Criminal e Segurança Pública;
 Seminários Segurança Pública e Cidadania
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Módulo V (60h)
 Elaboração de Monografia.
Importante: A monografia será realizada individualmente.
5. Avaliação final: para obtenção do certificado de conclusão de curso são feitas as
seguintes exigências:
a. O/a aluno/a deverá ter frequência correspondente a 75% da carga horária
ministrada em cada disciplina;
b. O/a aluno/a deverá obter menção mínima de “MM” (5,0 a 6,9) em cada
disciplina, a partir dos critérios estabelecidos pelos professores;
O/a aluno/a deverá obter a menção mínima (“MM”) em uma monografia que será exigida ao
final do curso, que será orientada por um/a professor/a, de acordo com os seguintes temas
relacionados ao conteúdo do curso:
1. Organização e gestão das instituições de segurança pública
2. Estruturação e modernização das Instituições de Segurança Pública
3. Gestão do conhecimento e de informações sobre violência e criminalidade
4. Controle Interno e Externo dos órgãos de segurança pública e participação social
5. Valorização e formação profissional
6. Programas de redução da violência
7. Programas de prevenção da violência e da criminalidade
8. Segurança Pública e Direitos Humanos
9. Organizações criminosas e estratégias de repressão qualificada ao crime
10. Integração das Instituições de Segurança Pública no Brasil
11. Segurança Pública e Mediação de Conflitos
12. Segurança Pública e Diversidade
13. Segurança Pública e Relações Internacionais
14. Defesa Civil
15. Defesa e Paz Social
X - DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição do/a candidato/a implica no conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, não sendo aceita a alegação de desconhecimento. É de inteira
responsabilidade do/a candidato/a acompanhar as informações referentes a este processo
seletivo e ao resultado.
Não serão fornecidas informações por telefone quanto à posição do/a candidato/a no processo
seletivo, bem como não será expedido qualquer documento comprobatório de sua
classificação.
Não serão aceitos recursos sobre o resultado do processo seletivo.
A documentação dos/as candidatos/as não aprovados/as no processo seletivo ficará à
disposição dos respectivos interessados/as para retirada, no mesmo local onde foi feita a
inscrição, por um prazo de 30 dias a contar da data de divulgação do resultado final da
seleção.
Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do curso, não
cabendo recursos das suas decisões.
Brasília, 18 de novembro de 2013.
Arthur Trindade Maranhão Costa
Haydée Glória Cruz Caruso
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ANEXO I
BIBLIOGRAFIA

FREIRE, Moema Dutra. "Paradigmas da Segurança Pública no Brasil: Da ditadura aos nossos
dias" Revista Brasileira de Segurança Pública/ano3 Edição 5, Agosto/setembro, 2009.
(Disponível no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública – www.forumseguranca.org.br )
MUNIZ, Jacqueline O. MACHADO, Eduardo Paes. “Polícia para quem precisa de polícia:
contribuições aos estudos sobre policiamento”. CADERNO CRH, Salvador, v. 23, n. 60, p. 437447, Set./Dez. 2010. (Disponível em http://www.cadernocrh.ufba.br )
SILVA, Fábio e Sá. “Nem isto nem aquilo”: trajetória e características da política nacional de
segurança pública (2000-2012) IN: Revista Brasileira de Segurança Pública/ São Paulo v. 6, n.
2, 412-433 Ago/Set 2012. (Disponível no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública –
www.forumseguranca.org.br)
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