UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS COMPARADOS
SOBRE AS AMÉRICAS
EDITAL No. 01/2015

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ESTRANGEIROS COM RESIDÊNCIA PERMANENTE
NO EXTERIOR ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS
COMPARADOS SOBRE AS AMÉRICAS PARA OS CURSOS DE MESTRADO
ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2016

1. PREÂMBULO
1.1 O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados
sobre as Américas, no uso de suas atribuições legais, torna público e
estabelece as normas do processo seletivo para candidatos estrangeiros com
residência permanente no exterior para o preenchimento das vagas dos cursos
de Mestrado Acadêmico e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Estudos Comparados sobre as Américas em conformidade com as exigências
do Regulamento deste programa e da Resolução nº 91/2004 do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB.
1.2 O edital foi aprovado na 138ª Reunião do Colegiado do Programa de PósGraduação em Estudos Comparados sobre as Américas, em 13/05/2015 e pela
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Brasília.
1.3 Informações sobre o Programa e Cursos podem ser obtidas na página
eletrônica www.ceppac.unb.br, ou na secretaria do Programa, Campus
Universitário Darcy Ribeiro - Pavilhão Multiuso II Mezanino - CEP 70.910- 900
Brasília/DF (BRASIL), Caixa Postal: ECT-AC/UnB N° 04435.
1.4 O Governo Brasileiro apresenta um programa específico de bolsas
(PEC/PG) para alunos estrangeiros provenientes de países em
desenvolvimento com os quais o país mantém acordo de Cooperação
Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia (Ásia, África, Oceania e
América Latina e Caribe). Os estudantes dentro dos critérios apresentados
podem solicitar a bolsa para o bom funcionamento de seus estudos. Maiores
informações
podem
ser
obtidas
na
página
eletrônica
www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg,
ou
na
secretaria do Programa. Os demais casos serão enquadrados na política de
bolsas do programa, que apresenta número limitado e conforme a classificação
final do processo seletivo.

2. DO NÚMERO DE VAGAS
2.1. Número de vagas específicas para candidatos estrangeiros com
residência no exterior:

2.1.1 - Doutorado: 05 (cinco);
2.1.2 - Mestrado Acadêmico: 05 (cinco);
2.2. A relação de linhas de pesquisa encontra-se no Anexo III deste edital e no
site do CEPPAC.

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao curso de
Mestrado Acadêmico ou Doutorado do Programa de Pós-graduação em
Estudos Comparados sobre as Américas, para o Primeiro Período Letivo de
2016, deverão ser efetuadas pessoalmente pelo interessado, ou por procurador
devidamente constituído, nos dias úteis do período de 01/06/2015 a
01/07/2015, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às
17h30min no seguinte endereço: Universidade de Brasília, Secretaria da
Coordenação de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as Américas
Campus Darcy Ribeiro, Ribeiro - Pavilhão Multiuso II Mezanino - CEP 70.910900 Brasília/DF (BRASIL), Caixa Postal: ECT-AC/UnB N° 04435.
3.2 As inscrições poderão também ser efetuadas por via postal,
recomendando, neste caso, a utilização de serviço de entrega rápida. Os
candidatos poderão encaminhar toda a documentação em formato PDF para os
endereços eletrônicos: ppg_ceppac@unb.br ou ceppac@unb.br, desde que
encaminhem envelope com as cópias dos documentos autenticados, por via
postal, apresentando data de postagem não posterior ao último dia de
inscrição, conforme estabelecido no item 3.1.
3.3 Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos em fase de
conclusão de curso de graduação, para os candidatos ao Curso de Mestrado e
em fase de conclusão de curso de Mestrado, para os candidatos ao Doutorado,
desde que possam concluir seu curso de graduação/mestrado até o primeiro
dia do Período Letivo de ingresso no curso pretendido, de acordo com o
Calendário Acadêmico aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, atendido o que prescrevem os itens 3.8 e 3.9 deste edital.
3.4 Poderão inscrever-se somente candidatos estrangeiros residentes no
exterior, conforme item 2.1.
3.5 A inscrição deve ser feita mediante apresentação dos seguintes
documentos (via eletrônica e via postal):
3.5.1 Ficha de inscrição (modelo padrão disponível no Anexo II deste
Edital)
3.5.2 Anteprojeto de Pesquisa, conforme estabelecido no item 4 em 3
(três) vias.
3.5.3 Cópia do Diploma de Graduação, ou declaração de provável
formando no Segundo Período letivo de 2015 para os candidatos ao
Curso de Mestrado e cópia do diploma e Mestrado, ou declaração de
provável formando no segundo período letivo de 2015.

3.5.4 Histórico Escolar do Curso de Graduação, para os candidatos ao
Curso de Mestrado e Histórico Escolar do Curso de Graduação e de
Mestrado, para os candidatos ao Curso de Doutorado.
3.5.5 Currículo Vitae, em versão impressa. Deverão ser anexados
comprovantes da produção intelectual listada no currículo.
3.5.6 Cópia de Documento de Identidade ou Cópia de Passaporte e
comprovante de residência no exterior.
3.5.7 Carta de intenções, em língua portuguesa, declarando as razões
que motivaram a escolha do candidato pelo Programa do CEPPAC, pela
Universidade de Brasília e pelo Brasil.
3.5.8 Três Cartas de Recomendação (modelo padrão disponível na
pagina do CEPPAC). As Cartas deverão ser preenchidas e assinadas
pelos recomendadores e encaminhadas para os endereços eletrônicos:
ppg_ceppac@unb.br ou ceppac@unb.br dentro do período previsto para
inscrição (item 7.1). No assunto do e-mail deve constar: Carta de
Recomendação – Nome do Candidato.
3.5.9 Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção
apenas os candidatos que apresentem a documentação exigida dentro
do prazo previsto no item 7, observado o disposto no item 3.1, do
presente Edital.
3.6 O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza
pela veracidade de todas as informações prestadas.
3.7 A admissão dos candidatos selecionados no curso se concretizará pelo seu
registro na Secretaria de Administração Acadêmica (SAA). No ato do registro
os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: Cópias
autenticadas de Diploma do curso superior; Histórico Escolar do curso superior;
Carteira de Identidade de Estrangeiro e Cópia do Passaporte.
3.8 Não será permitido o registro concomitante em mais de um curso de pósgraduação stricto sensu da UnB.
3.9 Candidatos inscritos no processo seletivo para o Curso de Mestrado em
fase de conclusão do Curso de Graduação, e inscritos para o Curso de
Doutorado em fase de conclusão do curso de Mestrado, se selecionados,
deverão apresentar diploma ou certificado de conclusão do respectivo curso no
ato de registro pela Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) da UnB.

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1 As etapas de seleção serão realizadas nas datas e horários que constam
do item 7 deste edital
4.2 O processo de seleção de candidatos ao curso de Mestrado Acadêmico
ou Doutorado do Programa de Pós-graduação em Estudos Comparados sobre
as Américas será composto pela seguinte etapa:

4.2.1 Avaliação do Anteprojeto: O Anteprojeto deverá ser apresentado
em língua portuguesa ou em língua espanhola e será composto dos
seguintes itens: Delimitação do Tema, Objetivos, Justificativa de
inserção do projeto nas Linhas de Pesquisa do Programa de PósGraduação em Estudos Comparados sobre as Américas (Anexo III),
Referencial Teórico, Metodologia e Referências Bibliográficas (Anexo I –
o candidato(a) encontrara algumas sugestões bibliográficas). O
Anteprojeto deve ter entre 5 (cinco) a 10 (dez) páginas e formato A4 com
espaçamento 1,5 linhas com fonte Times New Roman 12. Na capa do
Anteprojeto deverá ser indicado o nome do candidato e título do projeto
e linha de pesquisa. As demais páginas não devem conter identificação
do autor. Os critérios de avaliação para esta prova estão explicitados no
item 5 deste edital.
5. DA FORMA DE AVALIAÇÃO
5.1 Será atribuída uma nota de zero (0) a cem (100) pontos.
5.2 A avaliação dos candidatos ao Mestrado obedecerá aos seguintes
critérios:
5.2.1 Avaliação do Anteprojeto: Esta etapa é eliminatória, sendo a nota
mínima para aprovação 70 (setenta) pontos. A avaliação será feita pela
Comissão de Seleção. Os aspectos avaliados para os anteprojetos de
mestrado serão: a contextualização interdisciplinar do problema, a
viabilidade do projeto, a atualidade e a relevância da bibliografia e o
conteúdo e relevância do tema da proposta em relação às linhas de
pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados
sobre as Américas e a estrutura de apresentação.
5.3 A avaliação dos candidatos ao Doutorado obedecerá aos seguintes
critérios:
5.3.1 Avaliação do Anteprojeto: Esta etapa é eliminatória, sendo a nota
mínima para aprovação 70 (setenta) pontos. A avaliação será feita pela
Comissão de Seleção. Os aspectos avaliados para os anteprojetos de
doutorado serão: a contextualização interdisciplinar do problema, a
viabilidade do projeto comparativo, a atualidade e a relevância da
bibliografia, o conteúdo da proposta em relação às linhas de pesquisa do
Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as
Américas; a estrutura de apresentação.
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1 Serão considerados aprovados apenas os candidatos ao curso de
Mestrado Acadêmico ou Doutorado que alcançarem, no mínimo, a nota final
70 (setenta) pontos.
6.2 A classificação dos candidatos aprovados far-se-á pela ordem decrescente
das notas finais dos candidatos.
6.3 Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem decrescente de
classificação, preencherem o número de vagas oferecidas.

6.4 Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser
chamados a ocupar as vagas remanescentes outros candidatos aprovados,
sendo respeitada a ordem de classificação.
6.5 Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão a seguinte
ordem:
1o. critério de desempate - i) Pertinência do Tema. Permanecendo o empate
adota-se o segundo critério;
2o. critério de desempate - ii) Relevância para o Programa. Permanecendo o
empate adota-se o terceiro critério;
3o. critério de desempate - iii) Publicação Científica.
7. DO CRONOGRAMA
7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do
processo seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados para a
seleção dos cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado do Programa de PósGraduação em Estudos Comparados sobre as Américas constam da tabela
abaixo:
DATA
01/06/2015 a 01/07/2015
03/07/2015
06/07/2015 a 10/07/2015
13/07/2015
(data provável)
31/07/2015
(data provável)
30/11/2015

ETAPA
Período de Inscrições

HORÁRIO
08h00min às 12h00min
14h00min às 18h00min
Divulgação da Homologação Até às 18h00min
das inscrições
Avaliação do Anteprojeto
Até às 20h00min
Divulgação do resultado final Até às18h00min
Envio da carta de aprovação Até às 18h00min
registrada para os aprovados
Confirmação por escrito de Até às 18h00min
ingresso no curso por parte
do candidato selecionado

7.2 A divulgação dos resultados de todas as etapas será afixada no local
indicado no item 3.1 e no endereço www.ceppac.unb.br.
8. DOS RECURSOS
8.1 Requerimentos de reconsideração e de recursos (estes últimos somente
por vício de forma) serão acolhidos se interpostos no prazo de 2 (dois) dias
úteis a partir da divulgação dos resultados e deverão obrigatoriamente ser
apresentados em 2 (duas) vias de igual teor do formulário padrão denominado
“Requerimento de Reconsideração ou Recurso em Processo Seletivo para
Ingresso em Cursos de Pós-Graduação”, disponível na Secretaria do Programa
e
na
página
eletrônica
http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/croforedi.html
8.2 Do resultado final só serão cabíveis recursos ao Colegiado do Programa e
ao Decanato de Pesquisa e Pós-graduação na hipótese de vício de forma, até

10 (dez) dias úteis após a divulgação dos Resultados Finais, como previsto no
Regimento Geral da Universidade de Brasília, Artigo 61.
8.3 Os requerimentos de reconsideração e de recursos dirigidos ao Colegiado
de Pós-Graduação do Programa devem ser apresentados pelo candidato ou
por seu representante legal no endereço indicado no item 3.2 deste edital.
8.4 Os recursos dirigidos à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação devem ser
apresentados pelo candidato, ou por seu representante legal, no Decanato de
Pesquisa e Pós-Graduação, prédio da Reitoria da UnB, sala B2-39, Campus
Universitário Darcy Ribeiro, Brasília, DF.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o
candidato que:
9.1.1. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em
quaisquer das etapas da seleção.
9.1.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e
condições estipuladas neste Edital.
9.1.3. Não confirmar a sua participação no Programa, na data
especificada neste edital, no caso de ser selecionado.
9.2 A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na
Secretaria do Programa por um período de até 3 (três) meses após a
divulgação do resultado final. Findo este período, a documentação será
inutilizada, salvo se o candidato providenciar envelope endereçado e
pagamento das taxas postais para sua devolução via correio, ou recolher
pessoalmente sua documentação.
9.3 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, pelo Colegiado
do Programa de Pós-Graduação e pelo Decanato de Pesquisa e PósGraduação de acordo com o regulamento do Programa e a resolução CEPE
091/2004, conforme as suas competências.
9.4 Os resultados parciais, assim como outros comunicados que se façam
necessários, serão divulgados na Secretaria do Programa, no endereço citado
no item 3.1 e na página eletrônica www.ceppac.unb.br
9.5 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as
normas estabelecidas neste Edital e no regulamento do Programa de PósGraduação ao qual se inscreve.
Brasília, DF, 05 de maio de 2015.

Profª Rebecca Lemos Igreja
Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as Américas
Instituto de Ciências Sociais
Universidade de Brasília
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS COMPARADOS
SOBRE AS AMÉRICAS
Nome completo:
______________________________________________________________
Data de Nascimento: _____________________
Naturalidade: ___________________________________________________
Nacionalidade: __________________________________________________
Candidato ao Mestrado Acadêmico ( ) ou Candidato ao Doutorado ( )
Número do Documento de Identidade:
_______________________________________________________________
CPF ou Número do Passaporte:
_______________________________________________________________
Estado Civil: ____________________________________________________
Endereço Residencial:
_______________________________________________________________
Cidade/Estado/País:
_______________________________________________________________
CEP: __________________________________________________________
Telefone: _______________________________________________________
Fax: ___________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________
Área em que realizou estudos superiores:
_______________________________________________________________
Universidade, escola ou curso em que obteve a última titulação:
_______________________________________________________________
Início e término do Grau obtido:
_______________________________________________________________
Declaro para os devidos fins que aceito as normas estabelecidas neste Edital.

______________, ______ de _____________ de ______.

____________________________________________

Assinatura

ANEXO III
Linhas de Pesquisa
1. Sociedade, Estado e Política nas Américas
• Democracia e comportamento político: Aborda diferentes enfoques sobre a
democracia contemplando pesquisas sobre as suas condições, contextos e
transformações. Enfoca as instituições, processos, sistemas eleitorais, partidos,
comportamento político e qualidade da democracia.
• Ideologias e Cultura Política: contempla investigações acerca dos valores,
crenças e ideologias que caracterizam os fenômenos políticos americanos.
Considera os conteúdos que preenchem o espectro esquerda-direita, suas
modificações e seus componentes socioeconômicos para analisar a relação
sociedade e política.
• Instituições e Políticas Públicas: Relação entre políticas públicas e as
instituições Estado, sociedade e mercado em suas dimensões nacional e
internacional. As instituições são concebidas como organizações na forma de
agências políticas, econômicas e judiciárias e organismos internacionais e
como representações sociais e valores culturais. Envolve o estudo de temas
tais como a relação entre ideias, interesses e instituições e o papel dos valores
sociais na produção dos resultados das políticas públicas.
• Sociedade civil, movimentos sociais e cidadania: Enfoca diversas formas de
organização e a ação de movimentos sociais, redes, ONGs e associações da
sociedade civil, e suas interações com outros atores e instituições (estatais,
supra-estatais e de mercado) em processos de mudança social, em múltiplas
escalas. Destaca questões sobre participação e representação social; novas
esferas públicas, espaços de governança e institucionalidades democráticas;
cidadania, direitos e políticas culturais e identitárias; novas epistemologias,
modelos e projetos de organização social alternativos e emancipatórios.
2. Desenvolvimento, Globalização e Regionalização nas Américas
• Estado e Desenvolvimento: Welfare State nas Américas, variedades
institucionais do capitalismo nas Américas, relações entre Estado, mercado e
sociedade, sistemas políticos e processos de transformação social e
econômica, políticas de desenvolvimento (políticas sociais, políticas de
emprego, políticas industriais e de inovação) em perspectiva comparada.
• Processos de Desenvolvimento, Globalização e Regionalização: Enfoca as
condições da inserção das sociedades americanas em processos de
desenvolvimento, globalização e regionalização, em múltiplas dimensões
(econômica, social, política e cultural) e escalas. Destaca questões sobre
integração, dependência, interdependência e imperialismo; conflitos e disputas
entre modelos hegemônicos e contra-hegemônicos; papéis e limites dos
Estados nacionais, suas alianças e concertações internacionais; interações
entre atores e instituições estratégicas (estatais, supra-estatais, do mercado e
da sociedade civil).
• Estratégias da Cooperação Internacional nas Américas: Enfoca políticas e

práticas de atores e instituições (multilaterais, bilaterais, e nãogovernamentais), com estratégias de cooperação internacional em diversas
áreas de políticas públicas na região, suas interações, conflitos e influências
sobre modelos e processos de governança global e regional. À luz dos debates
sobre a democracia na ordem global, destaca trajetórias geopolíticas nas
relações Norte-Sul e alternativas de cooperação Sul-Sul, bem como
controvérsias, potenciais e desafios acerca do maior protagonismo da
sociedade civil.
3. História, Teoria e Pensamento Social e Político nas Américas
• História das Américas: Foca o estudo sobre o continente em diferentes
tempos/espaços. Centra-se nas teorias de ocupação e na historia Ameríndia;
no Encontro de Mundos; nas colonizações; nas independências; nas relações
internacionais; nas diferentes políticas de integração e doutrinas de segurança;
nas particularidades locais e macro regionais; nas perspectivas Sul-Sul; nas
novas temáticas do tempo presente.
• Pensamento Social e Político Latino-americano: Aborda o pensamento social
e político Latino-americano, em constante diálogo com os pensamentos locais e
com os pensamentos produzidos desde fora e sobre a América Latina. Centrase nas teses depreciativas eurocêntricas; nas proposições independentistas; na
modernidade e nas identidades; no americanismo, latino-americanismo e indoamericanismo; nas perspectivas críticas, autonomistas, autóctones e
emancipacionistas.
• Teoria Social e Política Latino-americana: Estuda as perspectivas teóricas
Latino-americanas desenvolvidas ao longo do século XX, em conexão com o
pensamento social e político Latino-americano. Centra-se nas perspectivas
autóctones; nas proposições da Cepal e nas correntes da dependência; na
institucionalização das Ciências Sociais na América Latina; na globalização, na
crise de paradigmas e nas novas temáticas da atualidade; no neoliberalismo e
no neodesenvolvimentismo; e na decolonialidade.
4. Etnicidade, Raça e Povos Indígenas nas Américas
• Povos Indígenas, Estados Nacionais e Indigenismo: Explora a interseção
entre pluralidade étnica, processos de desenvolvimento e sistemas políticos
nacionais contemporâneos, com ênfase na experiência histórica, ação coletiva
e protagonismo indígenas em contextos regionais, nacionais e globais e nas
respostas estatais e interestatais de administração dos problemas e conflitos
interétnicos pertinentes a esses contextos conformando ideologias e políticas
indigenistas.
• Multiculturalismo, Políticas Públicas, Categorias e Identidades Étnicas e
Raciais: Dialoga com perspectivas teóricas e políticas multiculturalistas, bem
como analisa comparativamente as políticas públicas de caráter afirmativo com
enfoque sobre seus impactos e relações com movimentos identitários e
processos políticos e institucionais de construções de categorias étnicas e
raciais.
• Discriminação e Racismo: Investiga os efeitos da discriminação e do racismo

para a formação das subjetividades e identidades culturais dos grupos sociais
étnica e racialmente classificados. Busca aprofundar o conhecimento sobre
novas práticas e discursos discriminatórios na contemporaneidade e seus
impactos sobre a mobilização política em torno de identidades coletivas e sobre
o reconhecimento de direitos.
5. Migrações Internacionais e Fronteiras nas Américas
• Migrações Transnacionais – Estudo das práticas sociais transnacionais
(econômicas, políticas, religiosas, familiares, entre outras) que realizam os
migrantes através dos campos sociais transnacionais, assim como os múltiplos
impactos dessas práticas nas sociedades de origem e nos lugares de destino;
• Mercado de Trabalho e Gênero – Propõe uma abordagem interdisciplinar e
comparativa sobre a inserção socioeconômica (assalariada ou empreendedora)
da população migrante. Também analisa o estudo das relações de gênero e as
suas repercussões no acesso aos recursos econômicos e sociais;
• Políticas Migratórias, Circularidade e Retorno – Análise das políticas
migratórias nos âmbitos nacionais e internacionais e os seus impactos na
gestão dos fluxos migratórios. Ademais, examina as políticas especificas para o
retorno e a circularidade dos migrantes entre países e nas áreas de fronteiras;
• Deslocamentos Forçados e Refúgio– Estudo dos deslocamentos de
populações que são forçados por diversas circunstâncias (tráfico de pessoas,
discriminação sexual, conflitos, desastres naturais, perseguição política etc.),
assim como a analise da integração dos refugiados nas sociedades de
destino;
6. Acesso à Justiça e Direitos nas Américas
• Justiça de Transição, Memória, Verdade e Reparação: Propõe uma
abordagem interdisciplinar e comparativa sobre os diferentes mecanismos
transicionais, existentes em sociedades em situação de pós-conflito. Serão
abordados temas tais como autoritarismo e transição democrática, políticas de
memória, verdade, reparação, reformas institucionais e responsabilização.
• Direitos Humanos, Individuais e Coletivos: Propõe uma abordagem
interdisciplinar e comparativa em temáticas que analisem as perspectivas
relativistas e universalistas, abordando questões como políticas e instituições
nacionais e internacionais de defesa dos direitos civis e políticos de indivíduos e
grupos marginalizados, vulnerabilizados e/ou culturalmente diversificados. •
Pluralismo Jurídico: Propõe uma abordagem interdisciplinar e comparativa
sobre outras formas de direito que existam para além da formalizada pelo
Estado. Será abordado também nesse eixo o estudo de práticas tradicionais de
resolução de conflitos dos povos indígenas, bem como a forma como o Estado
reconhece esse tipo jurisdição. • Segurança Pública e Direitos Humanos:
Propõe uma abordagem interdisciplinar e comparativa sobre questões que
relacionem segurança pública e direitos humanos. Serão abordados temas tais
como polícia cidadã, polícia comunitária, violência estatal, grupos armados e
políticas públicas de segurança nas Américas.

