EDITAL

PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM
DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE EXTERNO DA UNIVERSIDADE
NOVE DE JULHO – UNINOVE.

O Magnífico Reitor da Universidade Nove de Julho – UNINOVE, no uso de suas
atribuições legais e acadêmicas, torna público e estabelece normas para o processo
seletivo, visando ao preenchimento das vagas do Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Direito, Políticas Públicas e Controle Externo, na modalidade de Ensino
à Distância – EAD, do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito da
UNINOVE.

I ) DA JUSTIFICATIVA:
O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização em Direito, Políticas Públicas
e Controle Externo - foi concebido com o objetivo de promover a educação profissional
e continuada de graduados nas áreas do Direito, Administração, Administração Pública,
Economia, Ciências Contábeis, Gestão Pública e demais campos do conhecimento afins,
inserindo-os em um espaço de debates e discussões, com vistas ao aprendizado
humanista, interdisciplinar e crítico da realidade histórico-social. Com um programa
pedagógico moderno, que será aplicado por professores qualificados, mediante a
utilização de tecnologias de ponta, espera-se que novos olhares apareçam, a partir de
uma construção conjunta acerca do Direito, das Políticas Públicas e do Controle Externo.
O enfrentamento da crise econômica experimentada pelo país, aliada à retomada do
crescimento, dependem da execução de políticas públicas voltadas à melhoria das
condições de vida da população. Consoante mencionamos linhas acima, o objeto do
presente estudo é interdisciplinar, englobando diversas áreas do conhecimento. Assim,
verifica-se uma estreita relação com o direito constitucional, administrativo, financeiro,
econômico. Mas não é só, uma vez que a disciplina também interage com outras áreas,
tais como a Economia, a Administração Pública, as Finanças e Gestão Públicas. Nesse
sentido, o Curso pretende enfatizar a reflexão teórica aliada à prática, a fim de que seja
estabelecida uma relação dialógica entre as diversas modalidades de análise em
políticas públicas e o direito, sob o prisma do controle externo, exercido por Instituições
do Estado, enfocando a atuação constitucional dos Tribunais de Contas. Por certo,
aqueles que se propuserem a cursar este Pós-Graduação Lato Sensu reunirão
condições de impactar significativamente a qualidade da prestação dos serviços
públicos, com a promoção de uma gestão de resultado.

1

II-) DA APRESENTAÇÃO:
O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Direito, Políticas Públicas
e Controle Externo tem como principal objetivo qualificar, atualizar e aperfeiçoar todos
aqueles que atuam, ou pretendam atuar, na grande área das políticas públicas, com foco
na resolução de questões práticas. O Curso visará instrumentalizar o aluno a fim de que
possa atender, com excelência e contemporaneidade, todas as demandas teóricas e
práticas em que estiver envolvido. Os módulos oferecidos contemplam aspectos
específicos e aprofundados, apresentando uma visão interdisciplinar, com interfaces em
diversos campos do conhecimento, abarcando um amplo horizonte de temas
indispensáveis ao enfrentamento dos desafios em um mundo marcado por profundas
transformações nas relações econômicas, políticas e sociais. O Corpo Docente do Curso
é composto por professores titulados Mestres e Doutores, bem como por especialistas
em suas respectivas áreas de atuação, dispostos a fornecer todas as ferramentas e
debates reflexivos necessários à compreensão e aplicação dos conceitos e fundamentos
aprendidos. Os programas são atualizados permanentemente, em sintonia às exigências
do mercado de trabalho. A UNINOVE dispõe de destacada infraestrutura, com salas de
aulas equipadas com projetores multimídia de última geração e wi-fi ilimitado;
laboratórios de informática, com softwares atualizados e bibliotecas com grande
quantidade de livros físicos e eletrônicos à disposição de seus alunos. Cursando a PósGraduação Lato Sensu, o aluno terá oportunidade de conhecer e trocar informações
profissionais com colegas e docentes que possuem sólida experiência acadêmica e
profissional, ampliando seu networking. A UNINOVE possibilita aos pós-graduados a
elaboração de projetos de pesquisa, com o objetivo de ingresso no nosso Programa de
Mestrado em Direito, trata-se do denominado “Caminhos para o Mestrado”.
III) DA CARGA HORÁRIA: 400 horas/aula

IV) DO NÚMERO DE VAGAS: 120 (cento e vinte) vagas com concessão de bolsa de
estudo integral.

V) DO PÚBLICO ALVO: Graduados, preferencialmente, nas áreas de Direito,
Administração, Administração Pública, Economia, Ciências Contábeis, Ciências Sociais,
Gestão Pública; bem como servidores públicos, gestores públicos e profissionais que
atuam ou desejam atuar em políticas públicas. O curso também é dirigido aos gestores,
analistas, auditores e técnicos do setor público (Federal, Estadual, Distrital e Municipal)
que atual na formulação, implementação, avaliação e controle das políticas públicas.
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VI) DOS COORDENADORES:

COORDENADOR: DIMAS EDUARDO RAMALHO
Professor de Direito da Universidade de Araraquara – UNIARA (Licenciado), Palestrante
e Conferencista. Graduação em Direito pela Universidade de São Paulo – USP. Foi
Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo – MP/SP. Foi
Deputado Federal e Estadual por São Paulo. Exerceu os cargos de Secretário de
Habitação do Estado de São Paulo e de Secretário Municipal de Serviços da Prefeitura
da Cidade de São Paulo. É Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
– TCE/SP, exercendo mandato de Presidente da Instituição no ano de 2016.

COORDENADOR ASSISTENTE: CASSIANO MAZON
Professor de Direito. Mestrado em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Especialização em Direito Processual
Penal pela Escola Paulista da Magistratura – EPM. Pós-Graduação Lato Sensu em
Políticas e Gestão Governamental pela Escola Paulista de Direito – EPD. Extensão
Universitária em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura - EPM e em Direito
Urbanístico pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo ESMP/SP. Graduação em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM. Foi
Professor Monitor Assistente nos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu –
Especialização em Direito Penal e Processual Penal na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo COGEAE/PUC-SP. Exerceu os cargos de Assessor Jurídico da Secretaria
Municipal de Serviços da Prefeitura da Cidade de São Paulo e de Assistente Jurídico de
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Câmara de Direito
Público) - TJ/SP. É Advogado e Assessor de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo – TCE/SP.

VII) DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DURAÇÃO DO CURSO:
CURSO: Pós-Graduação Lato Sensu em Direito, Políticas Públicas e Controle Externo.
VAGAS: 120 (cento e vinte).
CARGA HORÁRIA: 400 horas/aula.
DURAÇÃO: 12 (doze) meses
O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito, Políticas Públicas e Controle Externo
é composto de 3 (três) módulos:
Módulo I: Direito Constitucional e Políticas Públicas;
Módulo II: Direito Administrativo e Políticas Públicas;
Módulo III: Políticas Públicas e Controle Externo;
Orientação de Monografia
3

As aulas serão ministradas na modalidade de Ensino à Distância (EAD).

VIII) DO PROCESSO SELETIVO:
INSCRIÇÃO: De 12/01/2017 a 04/02/2017
As inscrições para o processo seletivo deste curso deverão ser feitas no site www.uninove.br. Dúvidas nos telefones (11) 3823.9022, 3823.9024 e 3823.9074, a partir
das 13h.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO:
- Currículo;
- Diploma de graduação;
- Projeto de Pesquisa, com no máximo 5 (cinco) páginas, no qual deverá conter:
a) Problema de Pesquisa;
b) Hipóteses;
c) Objetivos;
d) Justificativa;
e) Metodologia;
f) Referências Bibliográficas.
Para que a inscrição do candidato (a) seja homologada, torna-se necessário o envio, por
meio eletrônico, de toda a documentação exigida, devidamente digitalizada, dentro do
período de inscrição. Observação: Inscrições com documentação incompleta não serão
aceitas.

IX) DA AVALIAÇÃO:
Os candidatos serão avaliados com base nos seguintes critérios, abaixo consignados:
Na primeira fase, análise do currículo pessoal e do projeto de pesquisa, que resultará
em relação de alunos classificados para a segunda fase, composta por entrevista.
As entrevistas estão previstas para ocorrer entre os dias 13/02/2017 a 22/02/2017. Elas
poderão ser realizadas via Skype, ou na UNINOVE, no campus Vergueiro - Rua
Vergueiro, 235/249 – Liberdade, São Paulo-SP. Os dias e horários das entrevistas serão
agendados com os candidatos.
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X) DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO:
A divulgação do resultado: 03/03/2017
A UNINOVE disponibilizará até 120 bolsas de estudo para este curso. Logo, serão
selecionados para efetuar a matrícula os 120 (cento e vinte) primeiros classificados, que
serão avisados oportunamente.
Observação: O valor do curso é de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por mês, no
período de 12 (doze) meses. Os alunos bolsistas, que não cumprirem os requisitos e
condições exigidos no Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da UNINOVE, terão sua
bolsa de estudos revogada, devendo arcar com todo o custo da pós-graduação.

XI) DA MATRÍCULA:
Os candidatos selecionados deverão fazer a matrícula no período compreendido entre
os dias 06 de março de 2017 a 11 de março de 2017,
Deverão providenciar os seguintes documentos:








Cédula de Identidade;
Certidão de nascimento ou de casamento;
Documento com foto que conste o CPF (CNH, novo RG e RNE para casos de
estrangeiros);
Diploma;
Certificado de Conclusão de Curso da Graduação;
Histórico Escolar da Graduação;
Tratando-se de conclusão de ensino superior em outro país, está ciente que
deverá apresentar o Diploma, Histórico Escolar e Certificado de Conclusão, com
tradução juramentada, emitido por qualquer tradutor público, ou pelo Consulado
do país de origem, bem como equivalência de estudos.

XII) DA TITULAÇÃO: Após aprovação em todos os requisitos do curso, o aluno fará jus
ao título de Especialista em Direito, Políticas Públicas e Controle Externo.

XIII) DA PREVISÃO DE INÍCIO DAS AULAS: 13 de março de 2017.

XIV) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
O candidato que não apresentar a documentação exigida para a inscrição, bem como
para efetivação da matrícula, será eliminado.
Observação: O candidato que deixar de comparecer à entrevista também será excluído
do processo seletivo.
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Ao promover sua inscrição nesse processo seletivo, o candidato passa a aceitar as
condições e normas consignadas no presente edital, bem como no Programa de PósGraduação Lato Sensu em Direito da UNINOVE.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Magnífico Senhor Reitor.

CRONOGRAMA PREVISTO

INSCRIÇÃO
ENTREVISTA
RESULTADO
MATRÍCULA
INÍCIO DAS AULAS

12/01/2017 a 04/02/2017
13/02/2017 a 24/02/2017
03/03/2017
06/03/2017 a 11/03/2017
13/03/2017

Em 10 de Janeiro de 2017.

EDUARDO STORÓPOLI
REITOR

PUBLIQUE-SE
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