UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA
RESOLUÇÃO Nº 4.800, DE 27 DE ABRIL DE 2016 - CONSEPE

EDITAL DE SELEÇÃO PPGSP – TURMA 2021
A Universidade Federal do Pará, por meio da Coordenação do Programa de Pós- Graduação
em Segurança Pública (PPGSP) torna público o Edital para a seleção de candidatos à Turma
de 2021 do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, em nível de Mestrado, na
área de concentração “Segurança Pública, Justiça, Conflitos e Cidadania”, na linha de
pesquisa denominada “Políticas, Gestão, Direitos Humanos, Criminalidade e Tecnologia da
Informação”. Onde o PPGSP oferecerá 20 vagas.
1. INFORMAÇÕES
Por meio do Site: www.ppgsp.propesp.ufpa.br e do e-mail ppgsp@ufpa.br no horário: 09h às
16h.
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Curso de Mestrado em Segurança Pública é um curso de pós-graduação stricto sensu,
aprovado pela Resolução N.º 4.800/2016 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
da Universidade Federal do Pará. Foi recomendado, nos termos da Portaria Ministerial N.º
2.264, de 21 de dezembro de 2197, pelo Conselho Técnico Científico (CTC) da CAPES, reunido
nos dias 21 e 22 de novembro de 2002 e homologado pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE) por meio da Portaria N.º 2.878, de 24 de agosto de 2005.
3. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA, J U S T IÇ A , CONFLITOS
E CIDADANIA
O curso tem por objetivo a formação de profissionais que reúnam capacidades para
desenvolver análises institucionais do sistema de segurança pública e de suas implicações na
sociedade atual, observando os aspectos principais da democracia e dos direitos humanos. Para
isso, implantará conteúdos disciplinares que tornem esses profissionais capazes de interpretar
os dilemas e avanços do policiamento e da segurança pública numa sociedade democrática,
respeitando o estado de direito. Nesse sentido, privilegiamos a integração de diversos saberes,
apresentando novas ferramentas e técnicas de gestão de banco de dados por meio da
tecnologia da informação, o que poderá permitir uma atuação mais eficiente, substituindo
o tradicional uso da força por ações de inteligência. Por isso, também serão ofertados estudos
sobre os novos direitos, o fenômeno da criminalidade, as questões sociais, políticas e
econômicas resultantes do acelerado processo de globalização e suas implicações na violência
e nos conflitos sociais. Tal abordagem permitirá que os agentes de segurança realizem
diagnósticos e formulem políticas de gestão voltadas para a segurança pública. Pretende-se com
isso induzir o desenvolvimento de uma nova mentalidade, baseada na mediação de conflitos
sociais. O curso propõe-se, portanto, gerar conhecimentos novos, principalmente sobre conflitos
sociais e violência no Brasil e, especialmente, na Amazônia. Buscar-se-á contribuir para o
desenvolvimento da teoria em âmbito mais geral e universal do conhecimento, viabilizando a
formação de um marco conceitual para a proposição de programas e políticas públicas
direcionadas para a questão da violência e dos conflitos na Amazônia e no Brasil.
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4. LINHA DE PESQUISA: POLÍTICAS, GESTÃO, DIREITOS HUMANOS,
CRIMINALIDADE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A linha de pesquisa “Políticas, Gestão, Direitos Humanos, Criminalidade e Tecnologia da
Informação” concentra, dentre outros, estudos que visam oferecer ferramentas teóricas e
metodológicas baseadas em novas tecnologias informacionais para auxiliar na formulação de
diagnósticos de conflitos sociais e da criminalidade, dando aos gestores do sistema de
segurança elementos para a elaboração de estratégias gerenciais aplicadas à resolução de
problemas da segurança pública, levando em consideração questões como sociedade democrática
e pluralista, direitos humanos, multiculturalismo, ética, cidadania, conflitos, globalização,
políticas de segurança públicas, violência no campo e conflitos agrários.
5. PÚBLICO-ALVO
5.1. Serão admitidos como candidatos à seleção do Mestrado Profissional em Segurança Pública
da UFPA portadores de diploma de graduação reconhecido na forma da Lei.
5.2. Do número de Vagas: O processo de seleção da Turma 2021 do PPGSP/UFPA ofertará 20
(vinte) vagas, distribuídas da seguinte maneira:
i) O total de 14 (catorze) vagas deverão ser ocupadas, prioritariamente, por candidatos
aprovados na Demanda Universal do Curso de Mestrado Profissional em Segurança Pública da
UFPA;
ii) O total de 06 (seis) vagas deverão ser ocupadas, prioritariamente, por candidatos aprovados
no processo de seleção do Programa de Apoio à Qualificação de Servidores Docentes e Técnicos
Administrativos (PADT) da UFPA;
iii) Caso uma ou mais vagas destinadas ao Programa de Apoio à Qualificação de Servidores
Docentes e Técnicos Administrativos (PADT) da UFPA não sejam ocupadas, estas vagas serão
destinadas automaticamente à candidatos aprovados na Demanda Universal do Curso de
Mestrado Profissional em Segurança Pública da UFPA.
6. INSCRIÇÃO
6.1. O interessado deve realizar sua inscrição online no endereço
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf (link de direcionamento ao SIGAA) no
período compreendido de 25/06/2021 até às 18h do dia 23/07/2021.
6.2. Documentos que devem ser digitalizados e anexados ao Sistema para a inscrição:
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (modelo no Anexo 1);
b) Documento de Identidade. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas
pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação
e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro ou estrangeiro; certificado de reservista;
carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por

2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA
RESOLUÇÃO Nº 4.800, DE 27 DE ABRIL DE 2016 - CONSEPE

lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente
modelo com foto);
c) Carta do(a) candidato(a), em no máximo uma lauda, para a coordenadora do PPGSP,
Profa. Dra. Silvia dos Santos de Almeida, informando sobre sua disponibilidade de tempo e de
recursos materiais para participar do curso e sobre os motivos pelos quais pretende matricular-se
no Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará,
devendo ainda indicar 02 (dois) possíveis orientadores, em ordem crescente de prioridade,
escolhidos(as) a partir da lista de docentes do PPGSP/UFPA (Quadro 12.2) deste Edital;
d) No caso do(a) candidato(a) já possuir a proficiência em Língua Inglesa realizada nos
últimos 24 meses pela Universidade Federal do Pará ou qualquer outra Universidade Federal, e
queira creditar a nota dessa prova, o(a) mesmo(a) deve anexar ao sistema documento
comprobatório.
6.3. Toda a documentação descrita no Item 6.2 deverá ser digitalizada e salva em um único
arquivo no formato .pdf e anexada ao Sistema SIGAA no espaço para ulpload de arquivos, no
ato da inscrição. Sendo o nome do arquivo o próprio nome do candidato(a) em caixa alta.
6.4. Não será homologada inscrição condicional; ou seja, não serão consideradas válidas as
inscrições que não apresentarem expressamente todos os documentos e estejam de acordo com
todas as condições exigidas por este edital.
6.5. Não serão aceitos quaisquer documentos após o encerramento das inscrições.
7. SELEÇÃO
7.1 Todas as etapas são de caráter eliminatório.
7.2 Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas por no mínimo 3 (três) docentes da
Comissão de Seleção (formada por docentes do PPGSP).
7.3. O candidato que deixar de comparecer, ou seja, O NÃO COMPARECIMENTO nos dias
e horários estipulados pela Comissão de Seleção no item 10 (Datas Importantes), COM
TOLERÂNCIA MÁXIMA DE 10 (DEZ) MINUTOS para ingresso na sala virtual, em
qualquer uma das etapas do processo de seleção, será eliminado do processo de seleção.
7.4. O Candidato deverá providenciar os recursos tecnológicos para participar do processo de
seleção e é de sua completa responsabilidade a estabilidade de conexão na internet.
7.5. Perderá(ão) o direito de ter seu(s) recurso(s) examinados o(s) candidato(s) que não
protocolarem esta providência no tempo determinado no presente edital.
7.6. O candidato deverá possuir disponibilidade para cursar de forma presencial as disciplinas
nos horários determinados pelo PPGSP, que pode ser, pela manhã, tarde e ou noite.
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7.7. Em função da pandemia da Covid-19 (doença infeciosa causada pelo coronavírus da
síndrome respiratória aguda grave 2), caso seja decidido pelo Colegiado do PPGSP, o curso
poderá ocorrer de forma híbrida, isto é, presencial e on line.
8. DA AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO
8.1. PROVA DE LÍNGUA INGLESA
8.1.1. A prova de língua inglesa consta de questões de leitura e interpretação de texto, devendo
ser respondidas em língua portuguesa.
8.1.2. Será aceita comprovação de aprovação em prova de proficiência de língua inglesa
realizada nos últimos 24 meses pela Universidade Federal do Pará ou por qualquer outra
Universidade Federal. Porém, será considerada a nota 7,00 (sete vírgula zero zero),
independente da nota e/ou conceito que o candidato tenha obtido na prova.
Observação: em nenhuma hipótese será aceita a comprovação de prova de proficiência que
tiver sido realizada após o encerramento do período de inscrições e cuja comprovação não tenha
sido apresentada durante o prazo determinado para essa etapa.
Observação: O candidato que obtiver na prova de língua inglesa nota superior ou igual a sete
(7,00), deverá OBRIGATORIAMENTE entregar via e-mail ppgsp@ufpa.br o seu pré-projeto de
pesquisa. A não entrega desse pré-projeto até o dia 03/08/2021 implicará na desclassificação do
candidato.
8.2. AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO
8.2.1. O objetivo da apresentação do pré-projeto é avaliar a capacidade do candidato de elaborar
uma proposta coerente, mostrando sua familiaridade com os temas relacionados à área de
concentração e a linha de pesquisa do PPGSP, levando em consideração pelo menos um dos
eixos temáticos, listados no Item 8.2.4.
8.2.2. O Pré-projeto de pesquisa será avaliado em 5 (cinco) itens, onde cada item vale 2,00
(dois pontos), tendo obrigatoriamente descrito os seguintes itens: (i) Justificativa, (ii) Problema
de Pesquisa, (iii) Referencial Teórico utilizado (iv) Objetivos e (v) Metodologia (tipo de pesquisa;
instrumento e tipo de coleta dos dados; procedimento de análise, e cronograma).
8.2.3. O Pré-projeto de pesquisa deve conter no máximo 10 (dez) páginas, já incluindo a
bibliografia, espaço 1,5, fonte Times New Roman, tamanho da letra12. E deve indicar na capa
do pré-projeto o eixo temático (conforme Item 8.2.4), a que acredita estar vinculado o seu
trabalho.
8.2.4. O Pré-Projeto deve ser balizado e/ou orientado por um dos eixos temáticos, a saber:
a) Organização e Gestão das Instituições de Segurança Pública;
b) Gestão do Conhecimento e Produção de Informações Criminais;
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c) Valorização e Formação Profissional dos Operadores do Sistema de Segurança Pública e
Justiça Criminal;
d) Estruturação e Modernização das Instituições Periciais;
e) Programas de Prevenção Social e Situacional;
f) Controle Externo das Agências de Segurança Pública e Participação Social;
g) Programas de Redução da Violência;
h) Segurança Pública e Direitos Humanos;
i) Organizações Criminosas e Estratégias Eficazes em Segurança Pública;
j) Integração das Instituições de Segurança Pública no Brasil;
k) Polícia Comunitária;
l) Práticas e Resultados nas Instituições de Segurança Pública;
m) Análise e Avaliação de impactos das Políticas Públicas de Segurança Pública;
n) Educação em Segurança Pública;
o) Produção de Indicadores de Segurança Pública;
p) Condição de Trabalho na Segurança Pública;
q) Violência Contra Mulher;
r) Violência Contra Criança e Adolescente,
s) Violência contra a pessoa com deficiência;
t) Raça, Racismo e Segurança Pública;
u) Estudos da Saúde na Segurança Pública.
8.3. ENTREVISTA
8.3.1 A entrevista será dividida em dois momentos:
a) Arguição quanto a bibliografia recomendada;
b) Arguição do pré projeto.
8.3.2. A arguição oral é sem consulta realizada na ocasião da entrevista e de acordo os textos
disponíveis em www.ppgsp.propesp.ufpa.br, com as seguintes referências bibliográficas:
(1) LISBOA, R. V. P. C.; RAMOS, E. M. L. S.; GOMES, M. A. M.; RAMOS, M. F. H.
Caracterização das sentenças condenatórias do crime de tráficos de drogas em Belém, Pará,
Brasil, Revista Brasileira de Segurança Pública, p. 146-160, v. 14, n. 2, 2020.
(2) SILVA, B. C.; RAMOS, E. M. L. S.; SOUZA, J. G. Crimes virtuais contra mulheres no
Estado do Pará. In: Segurança e defesa: cidades, criminalidades, tecnologias e diversidades.
RAMOS, E. M. L. S.; COSTA, I. F.; CHAVES, S. C. L.; ZOGAHIB, A. L. N.; GOMES, M. R.
L.; ZANETTE, E. V. C.; FERNANDES, F. F. ALMEIDA, S. S.; REIS, L. N.; RIBEIRO JUNIOR.
H. v. 3, 1. ed., Praia, Cabo Verde: Uni-CV, 2019.
(3) VILACA, I. F. T.; RAMOS, E.M.L.S.; ALMEIDA, S. S.; LISBOA, J. L. C. Homicídio em
Belém-PA: perfil socioeconômico das vítimas e do óbito a partir dos registros de cadáveres
necropsiados no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. In: ALMEIDA, S. S.;
RAMOS, E.M.L.S.; CHAGAS, C. A. N. (Org.). Segurança e defesa: conflitos, criminalidade e
tecnologia da informação. 1.ed., Praia: Uni-CV, v. 1, p. 87-96, 2016.
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8.3.3. A Entrevista do candidato pela Comissão de Seleção, terá pontuação máximo de 10 (dez)
ponto e versará sobre questões relacionadas aos textos disponíveis no Item 8.3.2.
8.3.4. A Entrevista consiste na arguição oral do candidato pela Comissão de Seleção, que pontuará
os seguintes aspectos relacionados ao desenvolvimento de suas atividades no Programa:
a) Capacidade de responder de maneira objetiva e consistente aos textos de referências
destacados no Item 8.3.2 (2,5);
b) Capacidade de descrever sua trajetória profissional e a relação desta com as atividades que
pretende desenvolver no PPGSP (2,5);
c) Apresentação do Pré-Projeto de pesquisa (2. 5);
1. Demonstra capacidade de defesa, argumentação e reflexão crítica a sobre a
bibliografia indicada?
2. Explica com clareza o objeto de pesquisa?
3. Estabelece coerentemente a relação entre a proposta e a linha de pesquisa?
4. Discorre com consistência e base sobre o problema de investigação do préprojeto?
5. Aborda com propriedade os fundamentos teóricos do pré-projeto?
6. Demonstra domínio sobre a metodológica de pesquisa e seus fundamentos?
7. Demonstra conhecimento e domínio da bibliografia produzida sobre o objeto de
pesquisa do pré-projeto?
8. Demonstra habilidade de comunicação verbal?
d) Demonstração da(s) contribuição(ões) que o mestrado trará para a sua atuação (prática)
profissional (2, 5).
Observação: A pontuação para cada aspecto poderá variar entre 0 e 2,5. A nota final da Entrevista
será a média aritmética simples da pontuação atribuída ao candidato pelos membros da Comissão
de Seleção.
9. CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO
9.1. Estará apto(a) para participar da prova de Língua Inglesa, o(a) candidato(a) que obtiver
inscrição homologada (DEFERIDA) pela comissão de seleção.
9.2. Estará apto(a) para entregar o Pré-Projeto para avalição o(a) candidato(a) que obtiver
pontuação igual ou superior a 7,00 (sete vírgula zero zero) na prova de Língua Inglesa.
9.3. Estará apto(a) para participar da Entrevista, o(a) candidato(a) que obtiver pontuação
igual ou superior a 7,00 (sete vírgula zero zero) na avaliação do Pré-projeto.
9.4. Estará apto(a) o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 7,00 (sete vírgula zero
zero) pontos em cada uma das avaliações: Língua Estrangeira, Avaliação do Pré-Projeto e
Entrevista.
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9.5. A classificação final dos candidatos será feita com base na média aritmética ponderada dos
pontos obtidos na Prova de Língua Inglesa (LI), com peso 1; P r é -Projeto (PP), com peso 2 e
Entrevista (E), com peso 4; em ordem decrescente de pontuação, considerando duas casas
decimais, sendo aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,00 (sete
vírgula zero zero), no intervalo de 0 (zero) a 10 (dez). Reservando-se à comissão a
prerrogativa de aplicar o dispositivo previsto nos itens de 9.1 a 9.4. onde a Nota Final do
candidato será obtida a partir da fórmula:
(𝐸 × 4) + (𝑃𝑃 × 2) + (𝐿𝐼 × 1)
.
7
9.6. Para o candidato que apresentar documento comprovando ter sido aprovado em prova de
proficiência de língua inglesa (LI) nos últimos dois anos, quando da construção da fórmula a
que se refere o Item 9.5, será considerada a nota 7,00 (sete vírgula zero zero), independente da
nota e/ou conceito que o candidato tenha obtido nesta prova.
𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =

9.7. Em caso de empate na classificação final, serão adotados os seguintes critérios de
desempate, na ordem:
1° - Entrevista;
2° - nota do Pré-projeto de Pesquisa;
3° - nota da Prova de Proficiência.
10. DATAS IMPORTANTES
Ordem
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Etapa

Data/Período
Divulgação do Edital
24/06/2021
Inscrição no Processo Seletivo
25/06 a 23/07/2021
Divulgação da Lista de Inscrições Homologação (Deferidas), a partir das 19h.
23/07/2021
Recursos para Inscrições Não Homologadas (Indeferidas). Prazo final é 16h de 26/07/2021
24 e 26/07/2021
Divulgação da Lista de Inscrições Homologadas Após Recursos (a partir das 17h)
26/07/2021
Prova de Proficiência em Língua Inglesa
27/07/2021
Divulgação da Lista Com as Notas da Prova de Língua Inglesa
29/07/2021
Recursos da Prova de Língua Inglesa
30 e 31/07/2021
Divulgação da Lista Com as Notas da Prova de Língua Inglesa após Recursos
02/08/2021
Entrega do Pré-Projeto de Pesquisa pelo e-mail: ppgsp@ufpa.br
02 e 03/08/2021
Divulgação das Notas dos Projetos
07/08/2021
Recursos das Notas dos Projetos
09 e 10/08/2021
Divulgação das Notas dos Projetos após Recursos
11/08/2021
Divulgação da Lista dos Candidatos Aptos para Entrevista
11/08/2021
Entrevista
12 a 14/08/2021
Divulgação das Notas da Entrevista
16/08/2021
Recursos dos Resultados das Notas Entrevista
17 e 18/08/2021
Divulgação das Notas da Entrevista após Recurso
19/08/2021
Divulgação da Lista dos Aprovados
19/08/2021
Recursos da Relação de Aprovados
20 e 21/08/2021
Divulgação do Resultado Final Após Recursos
23/08/2021
Realização da Matrícula e Entrega dos Documentos Descritos no Item 11 deste Edital
24 e 25/08/2021
Aula Inaugural
26/08/2021
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Observação 01: Os resultados de todas as etapas do processo seletivo bem como o(s)
informativo(s) com o link da prova de língua inglesa e da entrevista serão divulgados no
endereço eletrônico: www.ppgsp.propesp.ufpa.br.
Observação 02: Os candidatos aprovados no processo seletivo que não realizarem a matrícula
no período previsto neste edital (24 e 25/08/2021) serão considerados automaticamente
desistentes, sendo então a vaga disponibilizada ao próximo candidato aprovado.
11. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA NO ATO DA MATRÍCULA
No ato da matrícula, o candidato aprovado no processo seletivo deverá enviar à secretaria do
programa via e-mail ppgsp@ufpa.br, cópia autenticada em cartório para conferência pelo
funcionário do PPGSP/UFPA, dos seguintes documentos:
11.1. Cópia do diploma de graduação de IES acompanhado do Nº da Portaria do Ministério
de Educação e Cultura (MEC), que reconhece o Curso. No caso, de candidato(a) que
apresentarem como diploma de graduação o certificado relativo ao curso de formação de
oficiais das academias de polícias, estes deverão apresentar obrigatoriamente uma cópia da
portaria que o torna equivalente a um curso de graduação;
11.2. Cópia do histórico escolar de graduação;
11.3. Documento de Identidade. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas
pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e
pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro ou estrangeiro; certificado de reservista;
carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por
lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente
modelo com foto).;
11.4. Cópia do Cadastro de Pessoa Física;
11.5. Cópia do Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral;
11.6. Cópia do comprovante de residência atual;
11.7. Uma foto 3x4 (colorida ou preta e branca) atual;
11.8. Comprovante de aprovação em prova de proficiência de língua inglesa realizada nos
últimos 24 meses pela Universidade Federal do Pará ou por qualquer outra Universidade Federal
(caso tenha solicitado crédito dessa proficiência).
11.9. Cópia do Curriculum vitae, necessariamente registrado na Plataforma Lattes do CNPq
(http://ww.cnpq.br), devidamente atualizado e comprovado.
12. DISPONIBILIDADE DO CORPO DOCENTE PARA ORIENTAÇÃO
12.1. A decisão final sobre a orientação (indicação de orientador) será tomada pelo
PPGSP/UFPA em diálogo com o discente após sua aprovação, segundo critérios como
distribuição equitativa de alunos entre os docentes permanentes, oferta de vagas (quadro 12.2)
dos docentes e tema proposto.
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12.2. Quadro de Disponibilidade de Vagas e Temas Propostos por Docentes do PPGSP para
ano de 2021.
DOCENTE

TITULAÇÃO
Mestrado
Estatística

em

Adrilayne dos Reis Araújo

Ana Patrícia de Oliveira Fernandez

Andréa Bittencourt Pires Chaves,

Clay Anderson Nunes Chagas

Edson Marcos Leal Soares Ramos

Fernando Augusto Ramos Pontes

José Gracildo de Carvalho Júnior

Katiane da Costa Cunha

Mestrado
e
Doutorado
em
Teoria e Pesquisa do
Comportamento
Doutora
em
Desenvolvimento
Sustentável
do
Trópico Úmido e
Mestrado
em
Sociologia Geral
Doutorado
em
Desenvolvimento
Socioambiental e
Mestrado
em
Desenvolvimento
Sustentável
do
Trópico Úmido
Doutorado
em
Engenharia
de
Produção
e
Mestrado
em
Estatística
Pós-doutorado
e
Doutorado
em
Psicologia
e
Mestrado em Teoria
e
Pesquisa
do
Comportamento
Doutorado
em
Engenharia Elétrica
e Mestrado em
Estatística
Pós-doutorado
e
Doutorado
em
Teoria e Pesquisa do
Comportamento e
Mestrado
em
Desenvolvimento e
Meio
Ambiente
Urbano

CAMPOS TEMATICOS DE
PESQUISA
Saúde em Segurança Pública; Violência
contra mulher; Crimes cibernéticos;
Sistema Penitenciário; Ciência forence;
Prevenção social do crime e das violências;
Vitimização
e
subnotificação.
http://lattes.cnpq.br/6511016682362834
violência contra a mulher, violência na
escola, autorregulação da aprendizagem na
formação de agentes de segurança pública.
http://lattes.cnpq.br/1633347875533554
Trabalho Policial; Estado e Instituições;
Adoecimento e Trabalho; Estresse
Ocupacional;
Trabalho
formal
e
precarização; Estado, Sociedade e
Violência.
http://lattes.cnpq.br/2807941293114021
Campos temáticos de Pesquisa: Facções
criminosas; Crimes violentos letais
intencionais; Policiamento escolar; Mortes
de policiais; Tráfico de Drogas; Violência
Urbana; Análise Criminal e Produção
cartográfica.
http://lattes.cnpq.br/3537327292901649
Cybercrimes;
Drogas;
Homicídios;
Indicadores de segurança pública; Polícia;
Sistema prisional; violência contra mulher;
violência contra a criança e adolescente,
violência escolar e violência de gênero.
http://lattes.cnpq.br/8324947891255931
Violência Contra a Criança; Violência
Contra a Mulher; Violência Contra o idoso.
http://lattes.cnpq.br/1225408485576678

Nº de
Vagas
01

crimes contra a flora; Vitimização de
Policiais; Racismo Institucional; Violência
contra
adolescente.
http://lattes.cnpq.br/0833818950125120
Saúde do militar, violência contra crianças
e adolescentes, violência obstétrica e
violência
contra
a
mulher.
http://lattes.cnpq.br/4868349926785832

03

01

01

01

02

01

01
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DOCENTE

Maély Ferreira Holanda Ramos

Marcus Alan de Melo Gomes

Rodolfo Gomes do Nascimento

Silvia dos Santos de Almeida

Simone Souza da Costa Silva

Vera Lúcia de Azevedo Lima

TITULAÇÃO
Pós-doutorado,
Doutorado
em
Teoria e Pesquisa do
Comportamento, e
Mestre
em
Educação
Pós-doutorado,
Doutorado e Mestre
em Direito das
Relações Sociais
Doutor
e
Pósdoutorado
em
Teoria e Pesquisa do
Comportamento, e
Mestre em Doenças
Tropicais
Doutorado
em
Engenharia
da
Produção
e
Mestrado
em
Estatística

Pós doutora em
Ciências
da
Reabilitação
e
Doutorado
e
Mestrado
em
Psicologia
Doutorado
em
Enfermagem
e
Mestrado
em
Ciências da Saúde
Pública

CAMPOS TEMATICOS DE
PESQUISA
Bullying; Formação Policial; Adolescentes
em conflito com a lei; Autoregulação da
saúde; Violência Escolar; Violência contra
Crianças; Adoecimento Laboral (estresse,
burnaut), Autoeficacia; Desengajamento
Moral.
http://lattes.cnpq.br/8174411008022157
Política Criminal; Mídia e Sistema Penal;
Criminologia; Justiça Criminal.
http://lattes.cnpq.br/0371521214729478

Nº de
Vagas
02

01

Condições de saúde física, qualidade de
vida e aposentadoria dos agentes de
Segurança Pública.
http://lattes.cnpq.br/5645426555214230

01

Indicadores
Criminais;
Vitimização;
Homicídio; Roubo; Violência contra
criança, adolescente e idoso; violência
homofobia; Adolescente infrator; violência
escolar;
Feminicídio;
Agressores
domésticos.
http://lattes.cnpq.br/9638215936355666
Estresse ocupacional, autoeficácia e
autopercepção profissional, satisfação com
a vida.
http://lattes.cnpq.br/9044423720257634

03

Privação
de
Liberdade;
Medidas
socioeducativas; Violência Doméstica;
Violência Contra Mulher; Violência Contra
Idoso
e
violência
Obstétrica.
http://lattes.cnpq.br/5247917929280755

01

01

13. RESULTADOS
O resultado final do processo seletivo para a admissão ao Mestrado Profissional em Segurança
Pública da Universidade Federal do Pará será divulgado na Secretaria do Programa, segundo a
ordem classificatória e as vagas existentes, no mural de avisos do IFCH/UFPA e/ou no site
www.ppgsp.propesp.ufpa.br

10

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA
RESOLUÇÃO Nº 4.800, DE 27 DE ABRIL DE 2016 - CONSEPE

14. DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e instruções para o processo de seleção
contida neste Edital, e nos comunicados que vierem a ser tornados públicos.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Avaliadora do
Processo de Seleção Turma 2021/PPGSP-UFPA.

Belém, 24 de junho de 2021.
_______________________________________________

Profa. Dra. Silvia dos Santos de Almeida
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Segurança Pública
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FICHA DE INSCRIÇÃO – SELEÇÃO PPGSP – TURMA 2021
INSCRIÇÃO N.º

/2021

DATA:

/

/2021

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA – PPGSP
NOME COMPLETO (em letras de forma):

DATA DE NASCIMENTO:

/

/

GÊNERO:

(

) MASCULINO

(

) FEMININO

C.P.F.:

ESTADO CIVIL:
ÓRGÃO EMISSOR:

R.G.:

TÍTULO DE ELEITOR N.º:

DT. EMISSÃO:

/

/

SEÇÃO:

ZONA:

MÃE:
FILIAÇÃO:
PAI:
CIDADE DE NASCIMENTO:
ENDEREÇO COMPLETO:

CIDADE:

BAIRRO:

CEP:

TELEFONE(S):
E-MAIL 1:

E-MAIL 2:

Profissão:

Local de Trabalho:

Qual seu Curso Superior?

Em qual Universidade?

O(A) Sr.(a) possui disponibilidade para Cursar o Mestrado em tempo Integral? ( ) Sim ( )Não
Solicita CRÉDITO, conforme Edital, na prova de proficiência de língua inglesa? ( ) Sim ( )Não
Indicar 02 Possíveis Orientadores (por ordem de prioridade)

Indicação 1:

Indicação 2:

Assinatura do Candidato:
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