EDITAL II/2020
PROCESSO SELETIVO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - ESPECIALIZAÇÃO EM MIGRAÇÕES E REFÚGIO:
DIREITO, TRABALHO E CIDADANIA EM PERSPECTIVA COMPARADA
1. PREÂMBULO
O Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) e o Programa de Pós-Graduação em
Estudos Comparados sobre as Américas (PPGECsA) da Universidade de Brasília (UnB), torna
pública, por meio deste Edital, as normas do processo de seleção para o preenchimento de vagas de
alunos(as) do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO - Migrações e
Refúgio: Direito, Trabalho e Cidadania em Perspectiva Comparada, na modalidade
semipresencial. O curso é destinado prioritariamente para servidores públicos e técnicos da área
migratória pertencentes ao âmbito do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP). Por se tratar de curso lato sensu realizando a partir da cooperação entre
dois órgãos do Governo Federal, Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Universidade
de Brasília (UnB), cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) a indicação dos candidatos
para o processo seletivo e a Universidade de Brasília a seleção dos candidatos com base no presente
edital.

2. DO OBJETO
Este Edital visa selecionar alunos(as) para participarem do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO
SENSU – ESPECIALIZAÇÃO Migrações e Refúgio: Direito, Trabalho e Cidadania em
Perspectiva Comparada, cujo OBJETIVO é o desenvolvimento de ações de capacitação e
qualificação de servidores que atuam diretamente com a temática migratória, com a finalidade de
proporcionar ferramentas teórico-metodológicas que possam tanto aprimorar as suas ações
cotidiana, quanto subsidiar elementos para inovação social de uma política migratória mais eficaz e
eficiente, especialmente dos órgãos que lidam diretamente com as migrações internacionais no
Brasil.
3. DO PERFIL DO CADIDATO (A) E PRÉ-REQUISITOS
a. PERFIL DO CANDIDATO
Servidores e técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e órgãos parceiros,
diplomados em curso de graduação, que estejam atuando diretamente com a temática migratória
nas competências essenciais da gestão das políticas migratórias nacionais no âmbito do MJSP.
b. PRÉ–REQUISITOS
a. Possuir diploma de graduação;
b. Possuir habilidade para utilizar computadores e dispor de recursos ágeis de conectividade com
internet, e- mail, fórum, chat, etc;
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c.
d.

Dispor de pelo menos 10 (dez) horas semanais para estudo;
Disponibilidade para participar das atividades presenciais - encontros presencias a serem
realizados na cidade de Brasília no Campus Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília (UnB) - e
aulas e atividades remotas ao longo do curso.

4. DA ESTRUTURA DO CURSO
a.
Trata-se de um curso de pós-graduação (Lato Sensu) que considera a experiência prévia dos
alunos(as) que atuam na área da migração. A partir de uma metodologia de Aprendizagem Baseada
em Projetos (PBL), o curso permitirá a construção do conhecimento das migrações, em perspectiva
comparada com outros países, visando proporcionar ferramentas teórico-metodológicas para uma
melhor gestão das migrações, bem como à identificação de problemas e soluções que sirvam como
apoio a formulação, execução e correção de políticas públicas.
b.

O curso será semipresencial. O material instrucional é composto de conteúdo disponibilizado

on-line. Além disso, o(a) aluno(a) receberá instruções sobre o curso e sobre a navegação na
Plataforma Aprender UnB (https://aprender.unb.br/) administrada pelo Centro de Educação a
Distância (CEAD/UnB) que utiliza o software livre Moodle. Os(As) alunos(as) serão auxiliados por um
tutor-docente que será responsável pela mediação do processo ensino-aprendizagem a distância
(centralizados no CEAD/PPGECsA e PPGD da UnB) em cada módulo.

O curso tem como dinâmica exercícios, participação em atividades na Plataforma Aprender
UnB, aulas presenciais/remotas uma vez por mês, além do desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC). O curso será composto por 05 (cinco) módulos, com 03 (três) disciplinas
em cada módulo, relacionados a seguir:
c.

1) Introdução às teorias das migrações e refúgio
1.1 Perspectivas epistemológicas, teóricas e sócio históricas das migrações e refúgio
1.2 Teorias e conceitos sobre migrações internacionais
1.3 Paradigmas migratórios e novas formas de circulação e mobilidade
2) Marco Jurídico e Migrações Internacionais
2.1 Migrações e Regulação: leis e resoluções normativas para imigrantes no Brasil e emigrantes
brasileiros no exterior. Direito Comparado
2.2 Migrações e Direitos Humanos: Proteção e direitos dos trabalhadores migrantes
2.3 Migrações, desenvolvimento e justiça global
3) Migrações, Economia e Mercado de Trabalho
3.1 Políticas de inserção laboral em perspectiva comparada
3.2 Escalas e formas de inserção laboral do imigrante e refugiado no mercado de trabalho
3.3 Segmentação, Informalidade e vulnerabilidade laboral da força de trabalho imigrante
4) Políticas e Acordos Internacionais
4.1 Políticas para fluxos migratórios e vistos
4.2 Políticas de Recepção; Políticas de emprego e formação; políticas antidiscriminação (étnica, racial,
regional)
4.3 Acordos Internacionais e Políticas de Livre Circulação (Mercosul, Comunidade Andina, União Europeia,
Nafta)
5) Metodologia de pesquisa comparada aplicada às migrações internacionais
5.1 Metodologia qualitativa e quantitativa
5.2 Conhecimento de técnicas de pesquisa em migrações internacionais
5.3 Orientação de Monografia - Redação acadêmica e normas bibliográficas
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d. Para aprovação no curso e obtenção do título de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização
em migrações e refúgio os alunos(as) devem superar com um bom desempenho escolar os 24 créditos
do curso e elaborar uma monografia de final de curso. A avaliação será realizada de forma continuada
através das atividades exigidas nas distintas unidades didáticas a partir de critérios estabelecidos pelos
professores e monitores do curso. A menção mínima em cada unidade didática será “MM”. Para a
aprovação da monografia de fim de curso, que será orientada por um professor com grau de doutor,
também será exigida como menção mínima um “MM”. A frequência obrigatória mínima
corresponde a 75% das 360 horas do curso.

5. DA DURAÇÃO DO CURSO
a. O curso está estruturado para ser desenvolvido na modalidade semipresencial, com a parte de
EAD desenvolvido por meio da Plataforma Aprender UnB administrada pelo Centro de Educação a
Distância (CEAD/UnB) onde os alunos(as) serão acompanhados por tutores-docentes, sendo estes
supervisionados pelos instrutores (doutores e pós-doutores) de cada disciplina;
b. A carga horária total do curso é de 360 (trezentos e sessenta) horas, sendo 210 (duzentos e
dez) horas realizadas a distância e 150 (cento e cinquenta) horas de forma presencial/remota;
c. O curso possui 13 (treze) encontros presenciais que serão ministrados por instrutores (doutores
e pós-doutores).
d. Os encontros presenciais/remotos deverão ocorrer uma vez ao mês. A confirmação das datas dos
encontros presenciais será informada no primeiro dia do curso.
6. DO NÚMERO DE VAGAS
a.

1 (uma) vaga.
7.

DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

a. As inscrições para o processo seletivo deverão ser efetuadas por meio do sistema de submissão do sítio
https://forms.gle/ki1uBX5EvajYVpnh8 a partir de 00h01min do dia 18 de agosto de 2020 até às
23h59min do dia 19 de agosto de 2020 (horário oficial de Brasília/DF). Será admitida a inscrição
somente via internet.
b. O candidato (a) deverá contar com o aval do Departamento de Migrações (DEMIG) do Ministério da
Justiça e Segurança Pública (MJSP) para se inscrever no processo seletivo.
c. Não será cobrada taxa de inscrição.
8. DA FORMA DE AVALIAÇÃO
a. O processo de seleção será realizado por uma banca examinadora formada por Professores
Doutores e consistirá na Avaliação do curriculum vitae, Análise da motivação para o curso e Entrevista;
b. Critérios de seleção:
i. Avaliação do Curriculum Vitae: (máximo 50 pontos)
Perfil do Candidato - Servidores e técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
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e órgãos parceiros, diplomados em curso de graduação, que estejam atuando diretamente com a
temática migratória nas competências essenciais da gestão das políticas migratórias nacionais no
âmbito do MJSP
ii. Análise da motivação para o curso: (máximo 25 pontos)
a. Possibilidade de aproveitamento do curso em sua atuação profissional;
b.Especificação das razões pessoais de escolha do curso e suas expectativas;
c. Disponibilidade para dedicação às atividades exigidas pelo curso;
d. Organização das ideias/concepções (coerência e coesão);
e. Correção e propriedade da redação.
iii. Entrevista (máximo 25 pontos)
A entrevista com o candidato será realizada após a avaliação dos dois primeiros critérios descritos acima e
informada a data, hora e local via e-mail.
Observação:
i. Caso a avaliação do Curriculum Vitae e a Análise da motivação para o curso sejam suficientes para a
seleção, a banca examinadora poderá dispensar a realização da entrevista. Nesse caso, a Análise da
motivação para o curso poderá chegar ao máximo de 50 pontos.
9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
a.
b.

A nota final de cada candidato será a média das notas obtidas nas etapas do processo seletivo.
Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem:
i. Tempo de atuação na área;
ii. Idade do candidato, com precedência aos candidatos mais velhos.

10. DO CRONOGRAMA
a. As datas de realização das inscrições, das etapas do processo seletivo, divulgação dos respectivos
resultados, bem como do período de matrícula e início do curso, constam da tabela abaixo:
DATA
Período de inscrições
Avaliação da banca examinadora
Divulgação do resultado final
Período de matrícula
Início do curso

ETAPA
A partir de 00h01min do dia 18 de agosto de 2020 até
às 23h59min do dia 19 de agosto de 2020 (horário
oficial de Brasília/DF)
20/08/2020
21/08/2020
22/08/2020 a 31/08/2020
04/09/2020

b. A divulgação dos resultados de todas as etapas será enviada para o e-mail do candidato(a).

11. DOS RECURSOS
a. O candidato(a) que desejar interpor recurso contra o resultado do processo seletivo deverá fazê4

lo no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da data de publicação do resultado final;
b. Para recorrer, o interessado deverá encaminhar o recurso para o e-mail
migracaocurso@gmail.com fazendo constar de maneira inequívoca que está recorrendo ao
resultado publicado do processo seletivo;
c. Todos os recursos serão analisados pela banca examinadora e respondidos para o endereço
eletrônico da interposição do mesmo;
d. Não serão aceitos recursos via postal, via fax ou para qualquer outro e-mail que não seja o
disponibilizado para esse fim, ou ainda, fora do prazo.
12.

DA MATRÍCULA

1.1.
Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão formalizar sua matrícula junto a
Universidade de Brasília, nos dias informados no cronograma definido no item 10 deste edital.
1.2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Na ocasião da matrícula o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
Diploma do curso superior,
Histórico escolar,
Carteira de identidade,
CPF,
Título de eleitor com último comprovante de votação,
Certificado de reservista (candidatos do sexo masculino),
Carteira de identidade de estrangeiro (somente para estrangeiros)
Currículo Vitae ou Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/)

13.

DA CONCLUSÃO DO CURSO E CERTIFICAÇÃO

a. Ao(à) aluno(a) que concluir o curso, com todas as unidades de aprendizagem e defesa de
monografia, será conferido o Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu: Especialização Migrações e Refúgio: Direito, Trabalho e Cidadania em Perspectiva Comparada, expedido
conjuntamente pelo Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) e pelo Programa de PósGraduação em Estudos Comparados sobre as Américas (PPGECsA) da Universidade de Brasília (UnB).
O certificado será acompanhado pelo histórico escolar, com duração, carga horária e nota/conceito
obtidos em cada unidade de aprendizagem.
14.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a.
Ao participar deste processo seletivo o candidato estará reconhecendo sua aceitação às normas
estabelecidas para o mesmo. Por isso, antes de realizar a inscrição, o candidato deverá conhecer e
concordar com todas as regras previstas e certificar-se de que preencherá todos os requisitos exigidos;
b.

Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que:
i. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção.
ii. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste
Edital.
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c. Este processo seletivo é válido somente para esta oferta de curso;
d. A inscrição neste curso expressa a concordância do candidato com os termos do presente edital;
e. A UnB se reserva no direito de corrigir eventuais erros neste edital;

f. Dúvidas ou mais informações sobre o curso podem ser enviadas para o e-mail
migracaocurso@gmail.com

g. Dúvidas ou informações sobre o aval do Departamento de Migrações (DEMIG) do Ministério da
Justiça e Segurança Pública (MJSP) para se inscrever no processo seletivo podem ser enviadas
para o e-mail migracoes@mj.gov.br
h. Casos omissos serão analisados pela Coordenação do curso.

Brasília, DF, 18 de agosto de 2020.

Leonardo Cavalcanti
Coordenador do Curso Lato Sensu
Programa de Pós-Graduação em Estudos
Comparados sobre as Américas (PPGECsA)

Universidade de Brasília (UnB)

Inez Lopes
Gestora do Curso Lato Sensu

Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD)

Universidade de Brasília (UnB)
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