
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
LABORATÓRIO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA

EDITAL Nº 01/2016 – LEV, DE 11 DE AGOSTO DE 2016

O Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

comunica aos interessados que estão abertas as inscrições para o Curso de Especialização

em Cidadania, Direitos Humanos e Segurança Pública, modalidade presencial, integrante 

da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (RENAESP). O curso terá 

duração de dezoito meses, com início previsto para o agosto de 2016 e término em 

dezembro de 2017.

O curso será ministrado em conformidade com a Resolução nº17/CEPE, de 03 de 

maio de 2006 e Resolução CNE/CES nº1, de 8 de junho de 2007, que disciplinam o 

funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, modalidade presencial, desta 

Universidade.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O curso destinará 40 (quarenta) vagas para público-alvo da RENAESP, obedecendo a 

Portaria MJ nº 1.251/14, que altera a Portaria MJ nº 1.148/12:

Art. 9º - Serão destinatários das vagas fomentadas pela SENASP nos 
cursos de pós-graduação lato sensu executados no âmbito da 
RENAESP policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, 
profissionais de perícia forense e guardas municipais, da ativa.
§ 1º Policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes 
penitenciários federais e estaduais poderão obter vagas fomentadas 
pela SENASP em cursos da RENAESP, desde que haja 
disponibilidade de vagas não completadas pelos destinatários 
especificados no caput deste artigo.

1.2 A Universidade ofertará 10 vagas suplementares abertas para servidores da Universidade 

Federal do Ceará (UFC).
1.3 O objetivo geral do curso é, a partir de um enfoque multidisciplinar, contribuir para a 

compreensão dos fenômenos das violências e criminalidades, o papel dos agentes de 

segurança pública no controle social num Estado Democrático de Direito.
1.4 Os objetivos específicos são:
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1.4.1 Contribuir para ampliação e consolidação de uma visão crítica da violência e da 

criminalidade;
1.4.2 Qualificar os profissionais para o aperfeiçoamento da gestão das instituições da Seguraça 

Pública;
1.4.3 Fornecer conteúdos que possibilitem a reflexão crítica das práticas de policiais à luz das 

noções de direitos humanos, cidadania e democracia;
1.4.4 Viabilizar reflexões sobre as práticas cotidianas de violência, o papel do Estado e as 

conexões que se estabelecem entre instituições públicas e vida social;
1.4.5 Apresentar e analisar criticamente outras possibilidades de controle social para além do 

modelo juridico/punitivo;
1.4.6 Fortalecer as práticas de policiamento comunitário a partir de uma perspectiva dos Direitos 

Humanos.

2. VAGAS 

2.1 Serão oferecidas no total de cinquenta (50) vagas, das quais: 

2.1.1 Quarenta vagas (40), apoiadas com recursos da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP) do Ministério da Justiça (MJ), para os profissionais de segurança pública 

na ativa, conforme Lei nº. 10.201/2001 e suas alterações; Policial Militar e Civil, Bombeiro 

Militar, Guarda Municipal e Agente e Perito Forense. Os candidatos desta categoria poderão

solicitar bolsa integral ou semi-integral, com financiamento da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP), junto à Coordenação do Curso. 

2.1.2 Dez vagas serão reservadas para servidores da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), sem ônus para os candidatos.

2.2 Os alunos que receberem financiamento da SENASP terão a obrigação de realizar, 

durante o período do curso, dois cursos de Ensino a Distância (EAD/SENASP), como 

atividade extracurricular. Requisito obrigatório para a certificação. 

2.2.1 Esta obrigatoriedade não se aplica aos alunos servidores da UFC.

3. INSCRIÇÕES

3.1 Período de inscrições: 12 de agosto a 30 de agosto de 2016, no horário de 9h às 12h e

14h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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3.2 Local: Laboratório de Estudos da Violência (LEV), situado à Av. da Universidade, 2995 – 

Bairro Benfica, Fortaleza/CE — CEP 60.020-181. Telefone: (85) 3366-7425 e e-mail: 

levufc@gmail.com.

3.3 Documentos necessários:

3.3.1 Ficha de Inscrição (Anexo I) devida e legivelmente preenchida;

3.3.2 Fotocópia do RG e CPF (podendo ser substituída pela fotocópia da CNH);

3.3.3 Fotocópia da certificação do Curso de Graduação de Instituição de Ensino Superior 

reconhecido pelo Ministério da Educação;

3.3.4 Documentação comprobatória de vínculo com instituição de segurança pública. Este 

item é exigido somente para funcionários da área de Segurança Pública. 

3.3.5 Termo de compromisso do candidato informando que não está fazendo e nem fará 

nenhum outro curso de graduação, aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou 

doutorado oferecido por instituições públicas durante a realização deste Curso de 

Especialização (ANEXO II);

3.4 Somente serão aceitas inscrições presenciais, mesmo que feita por terceiros, sem 

necessidade de procuração registrada em cartório, dentro do período de 12 de agosto a 30 

de agosto de 2016.

3.5 Serão indeferidas as inscrições feitas fora do período citado acima ou que a 

documentação exigida do candidato esteja incompleta.

4. PROCESSO SELETIVO 

4.1 O processo seletivo acontecerá em duas etapas, no qual apenas a primeira etapa terá 

caráter classificatório e eliminatório:

4.1.1 Primeira Etapa: prova escrita dissertativa, com duração máxima de 02 (duas) horas, 

com temática de Segurança Pública e Direitos Humanos. Veja sugestão de bibliografia no 

Anexo III.

4.1.2 Segunda Etapa: entrevista. 

4.1.3 A entrevista terá caráter exclusivamente classificatório, portanto, não será usada como

critério de desempate. Veja no Anexo III, item 7, o assunto que será abordado nesta etapa.
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4.2 Será reprovado e, consequentemente, eliminado da seleção, o candidato que não 

comparecer à Prova Escrita Dissertativa, no dia e horário marcados, ou que obtiver Nota da 

Prova Escrita Dissertativa (NPED) inferior a 7,0 (sete vírgula zero). 

4.3 O candidato aprovado na Prova Escrita Dissertativa será eliminado da seleção em caso 

de não comparecimento, no dia e horário marcados, na entrevista.

4.4 Data da Prova Escrita Dissertativa: 2 de setembro de 2016, às 19h (dois de setembro 

de dois mil e dezesseis, às dezenove horas)

4.5 Local da prova: Departamento de Ciências Sociais, situado à Av. da Universidade, nº 

2995, Bairro Benfica – Fortaleza/CE.

4.6 A sala onde ocorrerá a prova será informada aos candidatos, via e-mail, com pelo 

menos com vinte e quatro horas de antecedência, bem como estarão disponíveis no mural 

do Departamento de Ciências Sociais da UFC.

4.7 As informações sobre data, hora e local das entrevistas, para os candidatos aprovados 

na Prova Escrita Dissertativa, serão informados via e-mail com pelo menos vinte e quatro 

horas de antecedência, bem como estarão disponíveis no mural do Departamento de 

Ciências Sociais da UFC.

4.8 O LEV não se responsabiliza por e-mails que, eventualmente, não cheguem à caixa de 

correio do candidato ou que sejam direcionados para a caixa de spam.

5. RESULTADOS

5.1 O resultado da prova escrita dissertativa será divulgado a partir do dia 05 de setembro 

de 2016.

5.2 O resultado final da seleção será divulgado a partir do dia 16 de setembro de 2016, 

após a homologação da SENASP/MJ, via e-mail e afixado no mural do Departamento de 

Ciências Sociais da UFC.

6.  CRITÉRIOS DE DESEMPATE

6.1 Em caso de empate na nota final da etapa de seleção, terá preferência o candidato que, 

na seguinte ordem:

a) obtiver a maior nota na Primeira Etapa da seleção;

b) tiver maior idade;

c) maior tempo de atuação na área de segurança pública.
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7. CARGA HORÁRIA E DO FUNCIONAMENTO DO CURSO 
7.1 O total da carga horária do curso é de 380 horas/aula, na modalidade presencial, 

distribuídas no período de 18 (dezoito) meses, com início previsto para 20 de setembro de 

2016.
7.2 As aulas acontecerão, semanalmente, as terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e 

sextas-feiras, de 18h30minh as 21h40min. Com intervalo de dois a sete dias entre o término

de uma disciplina e o início da seguinte.

8.  RECURSOS

8.1 Aos candidatos somente caberá recurso havendo inconformidade em relação à questão 

dissertativa. 

8.2 O candidato poderá apresentar recurso junto à Secretaria do Curso, por escrito, 

devidamente fundamentado e dirigido à Coordenação do Curso, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data de divulgação do resultado de cada etapa.

8.3 O candidato poderá constituir um representante, por meio de procuração simples, para 

impetrar o pedido de recurso ao longo do processo seletivo.

9. COMISSÃO DE SELEÇÃO

9.1 A comissão será composta pelos coordenadores e professores do curso, sob supervisão

da coordenação geral, que será responsável por todo o processo seletivo.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este concurso contidas

nos comunicados, neste edital e em outros informativos a serem, eventualmente, 

publicados.
10.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a este concurso junto à secretaria do LEV, por telefone 

(85) 3366-7425 e/ou e-mail levufc@gmail.com. 
10.3 As informações a respeito de notas e classificações poderão ser acessadas por meio 

dos editais de resultados ou no mural do Departamento de Ciências Sociais da UFC.
10.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, sob supervisão da 

Coordenação Geral do Curso.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE HUMANIDADES
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
LABORATÓRIO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA

EDITAL Nº 01/2016 – LEV, DE 11 DE AGOSTO DE 2016

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

CATEGORIA DO CANDIDATO:

(    ) Profissionais de segurança pública na ativa
(    ) Comunidade em geral.

DADOS PESSOAIS:

Nome completo:

Endereço (Rua/Av.e Nº):

Complemento:                                                                     CEP:

Bairro: Município:

Telefones: (   ) Celular: (   )

Email: 

RG: CPF:

Data de nascimento: Naturalidade:

Graduação em : ____________________________________________________________________                     
Ano de conclusão: ______________

Cursou Pós-graduação: (    ) Não  

(    ) Sim, em    __________________________________________________________________
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DADOS INSTITUCIONAIS: 

Local de trabalho:

Endereço (Rua/Av.e Nº):

Complemento:                                                                               CEP:

Bairro: Município:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
LABORATÓRIO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA

EDITAL Nº 01/2016 – LEV, DE 11 DE AGOSTO DE 2016

ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO

Declaro para os devidos fins que, eu , __________________________________ 

_______________________________, portador(a) do CPF de nº ___________________, 

não estou cursando e nem cursarei graduação, aperfeiçoamento, especialização, mestrado 

ou doutorado em qualquer instituição pública durante todo o período de realização do Curso

de Especialização em Cidadania, Direitos Humanos e Segurança Pública. Declaro, ainda, 

que assumo o compromisso de permanecer atuando na área desta especialização, no 

mínimo, pelo mesmo período de realização do curso, após a sua conclusão.

Data: ___ / ___ / ____ .

_______________________________________________

Assinatura do (a) candidato(a)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
LABORATÓRIO DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA

EDITAL Nº 01/2016 – LEV, DE 11 DE AGOSTO DE 2016

ANEXO III – BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

1. BARREIRA, César. Crueldade: a face inesperada da violência difusa. Soc. estado.,  Brasília ,  v. 
30, n. 1, p. 55-74,  Apr.  2015 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0102-69922015000100055&lng=en&nrm=iso>.
Acesso em  06  Apr.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922015000100005.

2. BARREIRA, César. Em nome da lei e da ordem: a propósito da política de segurança pública. São
Paulo Perspec.,  São Paulo ,  v. 18, n. 1, p. 77-86,  Mar.  2004 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392004000100011&lng=en&nrm=iso>. access on  06  Apr.  2016.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-88392004000100011.

3. BARREIRA, César e RUSSO, Maurício. O Ronda do Quarteirão: relatos de uma experiência. 
Disponível em: http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/121. Acesso em 06 
de Abril de 2016.

4. PAIVA, Luiz Fábio Silva Paiva. À espera de respostas: reflexões sobre o trabalho da Justiça 
Criminal. Disponível em: http://revistadil.dominiotemporario.com/doc/Dilemas4Art2.pdf. Acesso em 
06 de Abril de 2016.

5. SÁ, Leonardo. A condição de "bichão da favela" e a busca por "consideração": uma etnografia de 
jovens armados em favelas à beira-mar. Disponível em: 
http://revistadil.dominiotemporario.com/doc/Dilemas-4-2Art6.pdf. Acesso em 06 de Abril de 2016.

6. TAVARES DOS SANTOS, José Vicente. A arma e a flor: formação da organização policial, 
consenso e violência. Tempo soc.,  São Paulo ,  v. 9, n. 1, p. 155-167,  May  1997 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
20701997000100008&lng=en&nrm=iso>. access on  06  Apr.  2016.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20701997000100008.

7. Assunto que será abordado na Segunda Etapa - Entrevista:
7.1 Trajetória do candidato na área do concurso.
7.2 As práticas do candidato no âmbito profissional.

8


