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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.° 032/2020 - PROPESP/UFAM 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM, por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação – PROPESP, torna pública a 2ª RETIFICAÇÃO do Edital de Seleção de candidatos 

para ingresso no 1.º Semestre de 2021 no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Direito (PPGDIR). 

 

I. ONDE SE LÊ: 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1. 4.  A realização do Exame de Seleção ficará a cargo da Banca Examinadora a ser designada 

para este fim por meio de Portaria da Reitoria após a homologação das inscrições pelo 

coordenador e vice do PPGDIR;  

 

LEIA-SE: 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.4.  A realização do Exame de Seleção ficará a cargo de duas Bancas Examinadoras, 

constituídas por 3 (três) membros titulares e 1 (um) membro suplente, divididas por 

cada Linha de Pesquisa, cujos membros serão designados, para este fim, por meio de 

Portaria da Reitoria; 

 

II. ONDE SE LÊ: 

4. DO EXAME DE SELEÇÃO DO MESTRADO  

4.1.  O Exame de Seleção para o curso Mestrado compreenderá as seguintes etapas:  

 

4.1.1.  I Etapa – Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, com peso 01 

e notas de 0 a 10. O candidato com nota menor que 6 (seis) será eliminado;  

 

4.1.2.   II Etapa – Avaliação do Projeto em Banca, de caráter eliminatório e classificatório, com 

peso 01 e notas de 0 a 10. O candidato com nota menor que 6 (seis) será eliminado;  

 

4.1.3.   III Etapa – Prova de Títulos, de caráter classificatório, com peso 01 e notas de 0 a 10;  
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LEIA-SE: 

4. DO EXAME DE SELEÇÃO DO MESTRADO  

4.1.  O Exame de Seleção para o curso Mestrado compreenderá as seguintes etapas, que serão 

realizadas de forma remota (síncrona), virtual e sucessivamente, observados os critérios 

eliminatórios, quando aplicáveis. 

  

4.1.1.  I Etapa – Análise Preliminar de Projeto, de caráter eliminatório e classificatório, com 

peso 01 e notas de 0 a 10. O candidato com nota menor que 6 (seis) será eliminado;  

 

4.1.1.1. Os candidatos deverão encaminhar os Projeto de Pesquisa, até o dia 

30/05/2020, para o e-mail ppgdir@ufam.edu.br, sem qualquer menção, direta ou 

indireta, ao nome do(a) candidato(a), sobre tema específico da área de concentração do 

Programa com indicação precisa da linha de pesquisa pretendida. 

 

4.1.1.2. O projeto, com até 20 páginas, fonte Times New Roman de tamanho 12, espaço 

entre linhas 1,5; com margens (superior/inferior e esquerda/direita) de 2,5 cm em papel 

A4, mesma formatação a ser adotada para as notas de rodapé, deverá conter os 

seguintes tópicos:  a) título, ainda que provisório, precedido da Linha da Pesquisa 

pretendida; b) tema-problema; c) hipótese; d) justificativa; e) revisão de literatura; f) 

objetivos geral e específicos da pesquisa; g) esquema provisório ou índice preliminar; h) 

metodologia; i) cronograma de execução; j) referências bibliográficas; k) aderência à 

Linha de Pesquisa e Área de Estudo pretendidas.  

 

4.1.1.3. Na avaliação serão considerados:  a) aderência à linha de pesquisa e à área de 

concentração (2 pontos); b) formulação clara do problema a ser pesquisado (2 pontos); 

c) demonstração minuciosa dos objetivos (2 pontos); d) definição detalhada de 

procedimentos e de técnicas metodológicas que se pretenda utilizar (2 pontos); e) 

viabilidade da pesquisa proposta quanto aspectos de fundo e a prazo para sua realização 

(2 pontos).  

 

4.1.2.   II Etapa – Arguição e Defesa Oral do Projeto, de caráter eliminatório e classificatório, 

com peso 01 e notas de 0 a 10. O candidato com nota menor que 6 (seis) será eliminado;  

 

mailto:ppgdir@ufam.edu.br
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4.1.2.1. Haverá a indicação prévia, mediante publicação na página do Programa, da     

hora e do modo de acesso virtual pelos candidatos, através da plataforma  

Google Meet, para a realização da Arguição e Defesa Oral do Projeto de 

Pesquisa.  

 

4.1.3.   III Etapa – Prova de Títulos, de caráter classificatório, com peso 01 e notas de 0 a 10;  

III. ONDE SE LÊ: 

4.3. II Etapa – Avaliação do Projeto em Banca  

 

4.3.1.  Data e horário: a Avaliação do Projeto em Banca será realizada do dia 22/02/2021 até o 

dia 24/02/2021, das 08horas às 18 horas.  

 

4.3.2.  Local: a prova ocorrerá na Faculdade de Direito, Bloco Administrativo, do Campus 

Universitário da UFAM, no endereço Av. General Rodrigo Octávio Jordão Ramos, no 

6.200, Coroado I, Manaus, Amazonas, CEP: 69.080-900.  

 

4.4.  A Avaliação do Projeto em Banca, com caráter eliminatório e classificatório, será 

realizada em sessão pública e consistirá em arguições orais pela Banca Examinadora 

sobre o projeto de pesquisa e sua aderência à linha e área de estudo pretendidas. 

Apenas os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos do Mestrado poderão 

participar desta Etapa.  

 

4.4.1.  Os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos terão até as 16 horas do dia 

19/02/2021 para enviarem para o correio eletrônico ppgdir@ufam.edu.br, o Projeto de 

Pesquisa contendo no máximo 15 páginas, conforme critérios previsto no Anexo IV e o 

Currículo Lattes atualizado.  

 

4.4.2.  A avaliação será realizada conforme os critérios estabelecidos no Anexo IV.  

 

4.4.3.  A Avaliação do Projeto em Banca será realizada em sessão pública e gravada para  

efeito de registro e avaliação.  

 



 

4 
 

Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
 

4.4.4.  A Banca Examinadora NÃO deverá permitir a presença de candidatos concorrentes 

durante a exposição de outro candidato. Caso ocorra o candidato será eliminado do 

certame.  

 

4.4.5.  A divulgação do resultado da Avaliação do Projeto em Banca ocorrerá no dia 26/02/2021, 

a partir das 17 horas, no endereço eletrônico https://ppgdir.ufam.edu.br/selecao-

2020.html.  

 

LEIA-SE: 

4.3. II Etapa – Arguição e Defesa Oral do Projeto 

 

4.3.1.  Haverá a indicação prévia, mediante publicação na página do Programa, da hora, do dia 

e do modo de acesso virtual pelos candidatos, através da plataforma Google Mett, para 

a realização da Arguição e Defesa Oral do Projeto de Pesquisa, observado o Cronograma 

anexo a esta RETIFICAÇÃO. 

 

4.4.  A Arguição e Defesa Oral do Projeto, com caráter eliminatório e classificatório, será 

realizada em sessão virtual e síncrona, consistindo em arguições orais realizadas pelas 

Bancas Examinadoras, no prazo de 15 minutos, prorrogáveis a critério da respectiva 

Banca Examinadora, sobre o projeto de pesquisa e sua aderência à Linha de Pesquisa 

indicada.  

 

4.4.2.   Na avaliação serão considerados: a) capacidade de resposta às arguições da 

Banca e exposição de seu ponto de vista quanto aos tópicos do projeto (2 pontos); b) 

consistência e coesão da redação e da exposição oral do projeto (2 pontos); c) 

capacidade de articulação entre o Projeto e as referências bibliográficas indicadas (2 

pontos); d) domínio do tema-problema escolhido, das possibilidades metodológicas e 

das referências indicadas (2 pontos); e) capacidade de estabelecer conexões entre o 

projeto, a Linha de Pesquisa pretendida e a Área de Concentração do Programa. (2 

pontos).  
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4.5.  A divulgação dos resultados da Fase de Arguição e Defesa Oral do Projeto serão 

divulgados na página institucional do PPGDir, nas datas indicadas no Cronograma Anexo 

a esta Retificação. 

IV. ONDE SE LÊ: 

B. FASE CLASSIFICATÓRIA DO MESTRADO  

4.5. Apenas os candidatos aprovados na Fase Eliminatória do Mestrado poderão participar 

desta fase.  

 

4.6. III Etapa – Prova de Títulos  

 

4.6.1.  No dia 08/03/2021 até as 16 horas os candidatos aprovados na Fase Eliminatória 

deverão fornecer cópias do Currículo Lattes atualizado acompanhados dos documentos 

comprobatórios, identificados ou numerados de acordo com o Anexo II, pelo correio 

eletrônico ppgdir@ufam.edu.br.  

LEIA-SE: 

B. FASE CLASSIFICATÓRIA DO EXAME DE SELEÇÃO 

4.5. Apenas os candidatos aprovados na Fase Eliminatória do Mestrado poderão participar desta 

fase.  

 

4.6. III Etapa – Prova de Títulos  

 

4.6.1.  Nas datas indicadas no Cronograma os candidatos aprovados nas Fases Eliminatórias 

deverão fornecer cópias do Currículo Lattes atualizado acompanhados dos documentos 

comprobatórios, identificados ou numerados de acordo com o Anexo II, pelo correio eletrônico 

ppgdir@ufam.edu.br.  

V. ONDE SE LÊ: 

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

5.2. A nota final (NF) do candidato aprovado conforme o item anterior será a média ponderada 

das notas nas etapas do Exame de Seleção, calculada como segue:  
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LEIA-SE: 

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

5.2. A nota final (NF) do candidato aprovado conforme o item anterior será obtida mediante a 

média simples das notas alcançadas nas etapas do Exame de Seleção, que será divulgada 

nas datas indicadas no Cronograma.  

 

 

 

  
Manaus, 16 de abril de 2021. 

 
Profa. Dra. Selma Suely Baçal de Oliveira 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
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ANEXO III 

CALENDÁRIO DE EVENTOS RETIFICADO 

 

ATIVIDADE 

 

PRAZOS E DATAS PROVÁVEIS 

Envio dos Projetos de Pesquisa pelos Candidatos 

ppgdir@ufam.edu.br 

Até as 23 horas e 59 minutos 

do dia 30/05/2021  

Divulgação das Notas Finais obtidas na Análise Preliminar dos Projetos 

https://ppgdir.ufam.edu.br/selecao-2021.html 
11 de junho de 2021  

Prazo para Interposição de Recursos contra as Notas obtidas na Análise 

Preliminar dos Projetos 

ppgdir@ufam.edu.br 

14 a 16 de junho de 2021  

Divulgação do Resultado dos Recursos interpostos contra as Notas Finais 

obtidas na Análise Preliminar dos Projetos 

https://ppgdir.ufam.edu.br/selecao-2021.html 

18 de junho de 2021 

Realização das Sessões de Arguição e Defesa Oral do Projeto  23, 24 e 25 de junho de 2021 

Divulgação das Notas obtidas na Arguição e Defesa Oral do Projeto 

https://ppgdir.ufam.edu.br/selecao-2021.html 
28 de junho de 2021 

Prazo para Interposição de Recursos contra as Notas obtidas na Arguição 

e Defesa Oral do Projeto 

ppgdir@ufam.edu.br 

 29 e 30 de junho de 2021 

Divulgação do Resultado dos Recursos interpostos contra as Notas Finais 

obtidas na Arguição e Defesa Oral do Projeto 

https://ppgdir.ufam.edu.br/selecao-2021.html 

 2 de julho de 2021 

 

mailto:ppgdir@ufam.edu.br
mailto:ppgdir@ufam.edu.br
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Envio dos documentos comprobatório dos Títulos pelo e-mail 

ppgdir@ufam.edu.br 

Até as 23 horas e 

59 minutos do dia 

07 de julho de 

2021 

Divulgação das Notas obtidas na Avaliação de Títulos 

https://ppgdir.ufam.edu.br/selecao-2021.html 

13 de julho de 

2021 

Prazo para Interposição de Recursos contra as Notas obtidas na 

Avaliação de Títulos 

ppgdir@ufam.edu.br 

 14 e 15 de julho 

de 2021 

Divulgação do Resultado dos Recursos interpostos contra as Notas 

Finais obtidas na Avaliação de Títulos 

https://ppgdir.ufam.edu.br/selecao-2021.html 

 19 de julho de 

2021 

 

Divulgação do Resultado Final do Exame de Seleção por Linha de 

Pesquisa 

https://ppgdir.ufam.edu.br/selecao-2021.html 

 

 

 21 de julho de 

2021 
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