
FACULDADE DE DIREITO/ESPECIALIZAÇÃO EM 
SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO
SELEÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA

PÚBLICA E CIDADANIA

TURMA 2021

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFJF e a Faculdade de Direito da
UFJF, de acordo com a legislação em vigor, tornam pública a abertura do processo de seleção de
candidatos ao curso de Especialização em Segurança Pública e Cidadania/ UFJF.

1.Número de Vagas: até 24 (vinte e quatro), sendo 20 vagas para o público interessado, 02 vagas
para bolsistas de demanda social  e 02 vagas para servidores técnico-administrativos da Universidade
Federal de Juiz de Fora.

2.Participantes: podem candidatar-se à Especialização em Segurança Pública e Cidadania da UFJF:

a)  Portadores  de  diploma  de  curso  superior  reconhecido  pelo  MEC  nas  diversas  áreas  de
conhecimento, que exercem atividades em órgãos de segurança pública e da justiça criminal,
como também profissionais  e  integrantes  da  sociedade  civil  com a  qualificação exigida,  que
tenham interesse na temática apresentada pelo curso. 

b) Portadores de curso de graduação no exterior, com diploma revalidado no Brasil, conforme
normas do MEC. 

 3. Inscrição: 

a) Período: de 10/05/2021 a 14/06/2021

b) Inscrição por meio do e-mail da pós-graduação em segurança pública: 

pos.seguranca.ufjf@gmail.com (via formulário)

c) Para esse processo seletivo, não haverá cobrança de taxa de inscrição.

 4. Documentos necessários para a inscrição

Formulário de Inscrição - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclOQNPCi9Z-
zh5Tk3o0gSTUOGOrmRCUQ6zM1RVhl5eZkuzew/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

5. Processo de Seleção e Critérios de Avaliação

Período de seleção: 15/06/2021 a 17/06/2021

a)  Análise do histórico escolar da graduação (Índice de rendimento acadêmico); 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclOQNPCi9Z-zh5Tk3o0gSTUOGOrmRCUQ6zM1RVhl5eZkuzew/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclOQNPCi9Z-zh5Tk3o0gSTUOGOrmRCUQ6zM1RVhl5eZkuzew/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:pos.seguranca.ufjf@gmail.com


b)  Análise curricular: experiência na área; 
c) Critério de desempate: maior idade

6. Resultado da Seleção

O resultado dos candidatos ao curso de Especialização em Segurança Pública e Cidadania será
no dia 18/06/2021.

7. Matrícula:

7.1 Período de Matrícula: 21/06/2021 a 25/06/2021

7.2  Local  de  Matrícula:  Coordenação  de  Curso  –  Faculdade  de  Direito,  caso  as  condições
sanitárias permitam. Na persistência das restrições relativas à pandemia, a matrícula ocorrerá
pelo e-mail: pos.seguranca.ufjf@gmail.com

7.3 Documentos Necessários:

a) Uma cópia simples de documento de identidade e CPF; 
b) Uma cópia simples de certidão de nascimento ou de casamento; 
c) Uma cópia simples de diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC ou atestado de
conclusão de curso, com o protocolo de solicitação do diploma; 
d) Uma cópia simples do histórico escolar do curso de graduação.
e) comprovante de residência

8. Duração do Curso

O curso terá a duração de 15 (quinze) meses com carga horária de 390 (trezentos e noventa)
horas-aula.

9. Mensalidades

O valor da mensalidade será de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais). 

10.Funcionamento do curso 

Serão realizados encontros presenciais com os professores do curso às sextas-feiras, das 18:00
às 23:00 horas e aos sábados das 08:00 às 13:00. Caso persistam as condições de restrição
relativas  à  pandemia,  o  curso  começará  on  line  através  da  plataforma  Moodle  ou
GoogleClassroom.

11. Demais informações:

UFJF/Faculdade de Direito
Prof. Dr. Vicente Riccio – Coordenador
Patricia Silva - Administrativo
Telefone 2102-3502 (15:00 às 21:00 h)
Whats:991418959
Email: pos.seguranca.ufjf@gmail.com

Juiz de Fora, 05 de maio de 2021.
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