
 
 

                    
 
 

ESCOLA DE DIREITO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 
EDITAL Nº 25 

PROCESSO SELETIVO PARA MESTRANDO E DOUTORANDOS INDÍGENAS E 
QUILOMBOLAS 

 
O Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná informa 
que estarão abertas, no período de 15 A 30 de novembro de 2017, inscrições para seleção de 
candidaturas a 1 (uma) vaga extra de mestrado e 1 (uma) vaga extra de doutorado para candidatos 
indígenas e quilombolas. 
 
1.  As inscrições serão recebidas até o dia 30 de novembro de 2017, das 8h30 às 12h00 e das 14h00 
às 20h00, na Secretaria do Programa da Pós-Graduação em Direito da PUCPR, Rua Imaculada 
Conceição, 1155 – Prado Velho – Curitiba/Pr – 80215-901. 
 
2. Os candidatos que moram em outras localidades poderão encaminhar via correio a documentação 
comprobatória 
2.1 Endereço para o envio da documentação: 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
Escola de Direito 
Secretaria do Programa da Pós-Graduação em Direito 
Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho 
Curitiba/Pr – CEP 80215-901. 
 
3.  Requisitos do candidato: 
3.1. Ter concluído a graduação em curso superior para o Mestrado e possuir título de mestre, avaliados 
pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC.  
3.2. Manter currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq. 
3.2. Apresentar no momento da inscrição projeto de Dissertação ou Tese, indicando o orientador/a 
dentre o/as Professore/as do Programa. 
3.3. Comprovar pertencer a comunidade quilombola ou indígena e estar trabalhando em sua 
comunidade originária ou para os povos e comunidades tradicionais. A comprovação pode ser feita 
por auto declaração com indicação de pelo menos duas pessoas que possam confirmá-la. 
 
4. Da seleção. 
4.1. Uma comissão de três professor/as avaliará os projetos apresentados e o trabalho desenvolvido 
nos ou para os povos e comunidades tradicionais.  
4.1. O candidato deverá comprovar proficiência em inglês para o Mestrado e inglês e mais um idioma 
diferente do português para o Doutorado. 
4.2. Será considerado aprovado o candidato que, a critério da comissão, alcançar melhor pontuação 
na soma do projeto e o trabalho atual e efetivamente desenvolvido junto aos povos e comunidades 
tradicionais. 
 
5. A Comissão divulgará os resultados da seleção até o dia 10 de dezembro 2017, no sítio do PPGD 
(www.pucpr.br/ppgd) 

Curitiba, 13 de novembro de 2017. 

 
        Prof. Dr. André Parmo Folloni                               

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito 
 


