
 

 

EDITAL N.º 004/2020-CEDH 

 Divulga chamada para reingresso dos alunos das 

1ª, 2ª. 3ª e 4ª Edições do Curso de Especialização 

em Direitos Humanos da Faculdade de Direito 

da UERN – Campus Central - Mossoró e confere 

outras Providências.  

A Coordenação do Curso da Especialização em Direitos Humanos da Faculdade de Direito (FAD), 

Campus Central – Mossoró, no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as normas 

para reingresso dos alunos 1ª, 2ª. 3ª e 4ª  Edições do Curso de Especialização em Direitos Humanos 

da UERN, que não integralizaram os créditos ou não realizaram a defesa dos Trabalhos de Conclusão 

de Curso, em conformidade com as exigências da Resolução nº 18-97/ CONSEPE. 

1 – DO REINGRESSO: 

1.1 Poderá reingressar no Curso de Especialização em Direitos Humanos os alunos remanescentes de 

outras edições do Curso.  

1.2 O reingressante não precisará passar pelo processo seletivo inicial (análise de documentos e 

entrevistas).  

1.3 O aluno reintegrado ao Curso poderá solicitar aproveitamento de disciplinas cursadas em edições 

anteriores bem como fora do Curso de Especialização em Direitos Humanos, para compor o conteúdo 

programático do Curso, não excedendo o total de 1/3 (um terço) dos créditos, ou seja, 4 (quatro) 

disciplinas, exigidas para a integralização do Curso de Especialização em Direitos Humanos, 

excluindo-se deste percentual o Trabalho de Conclusão de Curso. 

1.4 Tendo em vista que o Curso de Especialização em Direitos Humanos é auto financiado, o 

reingressante pagará a taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais) bem como  o valor das 

mensalidades será proporcional ao número de módulos a serem por ele cursados, ou seja, para cada 

disciplina cursada caberá o pagamento de uma mensalidade, no valor de R$ 360,00 (trezentos e 

sessenta reais) e, ainda, custeará a orientação do trabalho de conclusão do curso, no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

2 – DAS INSCRIÇÕES: 
2.1 Período e Local das Inscrições: As inscrições para reingresso deverão ser efetuadas pelo 
interessado ou por procurador devidamente constituído por procuração particular, no período de 08 a 
14 de setembro de 2020, com envio de documentos para o e-mail: 
direitoshumanos.fad.uern@gmail.com. 

2.2 Documentação exigida: No ato da inscrição deverão ser enviados os seguintes documentos: 

◦ Cópia do diploma de graduação de curso reconhecido pelo MEC; 

◦ Cópia do Histórico escolar da graduação;  

◦ Cópia do Histórico escolar da pós graduação em Direitos Humanos, comprovando as 

disciplinas cursadas; 

◦ Curriculum vitae comprovado; 

◦ Cópia legível da carteira de identidade ou outro qualquer documento de identificação 

oficial com foto;  

◦ Cópia legível do CPF; 

◦ Comprovante de quitação com as obrigações militares, para inscritos do sexo masculino; 

◦ Comprovante de quitações com as obrigações eleitorais, no caso de ser brasileiro;  

◦ Formulário padrão de Inscrição preenchido (ANEXO I do Edital);  

◦ Duas fotos 3 x 4 (recentes – últimos 06 meses); 

◦ Cópia do documento de identificação oficial para estrangeiros, acompanhado de visto 

necessário, quando for o caso; 

◦ Comprovante de pagamento, por transferência ou depósito identificado, da taxa de 

inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser realizado na conta nº 12.326-9, da 

agência 3795-8, do Banco do Brasil, em favor da UERN – ESP DIR HUMANOS (não 

será aceito comprovante de depósito via envelope). 
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2.3 Competirá à Coordenação do Curso Especialização acolher as inscrições e verificar a 

documentação exigida. Do indeferimento da inscrição, caberá recurso à uma Banca Examinadora, 

designada pela Coordenação do Curso e composta por 3 (três) professores, lotados no Departamento 

de Direito e que não pertençam ao quadro de Docentes deste Curso de Especialização, no prazo de 

24h (Vinte e quatro horas) a contar da publicação do Resultado da Análise da Documentação. 

3 – DAS NORMAS PARA REIGRESSO: 

3.1 Conforme item 1.1 deste edital só será permitido o reingresso para alunos que ficaram pendentes 

apenas a elaboração e defesa do trabalho de conclusão do curso.  

3.2 Tendo em vista que o Curso de Especialização em Direitos Humanos é auto financiado, o aluno 

reingressante deverá custear a taxa de inscrição, assim como os alunos da atual edição do Curso, no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) bem como deverá, ainda, custear os módulos a serem cursados e a 

orientação do trabalho de conclusão de curso. 

3.2.1 Em conformidade com Art. 46, do Regimento Interno do Curso, só será permitido o 

aproveitamento de, no máximo, 4 (quatro) módulos, ou seja, 1/3 dos créditos das disciplinas ofertadas. 

Sendo assim, o aluno reingressante arcará com, no mínimo, 8 (oito) mensalidades, no valor de 

R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), a serem pagas antes do início de cada módulo a ser cursado, 

salvo a primeira mensalidade, equivalente à matrícula no curso, a ser paga até o dia 05.10.2020. 

3.2.2 Para a orientação do trabalho de conclusão do curso, caberá o pagamento da importância de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais). 
3.3 3.2. Em caso de desistência, não haverá a devolução de valores pagos. 

4– DA MATRÍCULA: 

4.1 As matrículas dos Alunos em Reingresso no Curso de Especialização em Direitos Humanos serão 

realizadas até o dia 05.10.2020. 

4.2, No ato da matrícula, o candidato deverá enviar para o email, 

direitoshumanos.fad.uern@gmail.com, o Formulário de Matrícula padrão (Anexo III), devidamente 

preenchido e o pagamento, por transferência ou depósito identificado, referente à 1ª 

mensalidade/matrícula, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) a ser realizado na conta 

nº 12.326-9, da agência 3795-8, do Banco do Brasil, em favor da UERN – ESP DIR HUMANOS 

(não será aceito comprovante de depósito via envelope). 

5 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
5.1 A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento.  
5.2 As disciplinas serão ofertadas em módulos pré-estabelecidos pelo colegiado nos dias de sextas-
feiras no horário das 19:00h as 22:00h e nos sábados nos horários das 07:30h as 12:00h, com carga 
horária de 30h/a para cada módulo e, por ocasião da Pandemia do COVID-19, serão ofertadas, 
inicialmente, de forma remota, através da plataforma Google Meet, retornando ao formato original 
do Curso, na modalidade presencial, assim que possível.  

5.3 Disciplinas Ofertadas: 

1. Teoria e Metodologia de Investigação em Direitos Humanos 

2.  Direitos Humanos e complexidade social 

3.  Educação, Pobreza, Complexidade e Inclusão 

4.  Relações Patriarcais de Gênero e Capitalismo no Brasil Contemporâneo 

5.  Direitos Fundamentais Sociais 

6. Direitos Humanos, Cidades e Movimentos Urbanos 

7.  Qualidade de Vida 

8.  Direitos Humanos nas Relações de Trabalho 

9.  Direitos Humanos e Relações Privadas 

10.  Povos Indígenas e Direitos Humanos 

11.  Meio Ambiente, Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável 
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12.  Pensamento Decolonial e Novo Constitucionalismo Latino-Americano 

5.4 No dia 18.09.2020, as 19:00h, haverá a Aula inaugural com palestrante convidado e no dia 
25.09.2020 terá início o primeiro módulo. 

5.5 O Curso de Especialização em Direitos Humanos será autofinanciado, sendo devido, pelos alunos 

em reingresso o valor da matrícula, o referente aos módulos não concluídos, bem como, a taxa de 

depósito do Trabalho de Conclusão de Curso.  

5.6 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Especialização 

em Direitos Humanos. 

Mossoró/RN, 31 de agosto de 2020 
Profº. Dr. Olavo Hamilton Ayres Freire de Andrade 

Coordenador do Curso de Especialização em Direitos Humanos 
http://www.uern.br/controledepaginas/ajur-apresentacao/arquivos/2546anexos.pdf   - Formulários padrão 
http://www.uern.br/controledepaginas/ajur-apresentacao/arquivos/2546regimento_esp._direitos_humanos_2020.pdf  - 
Regimento Interno do Curso de Especialização em Direitos Humanos 
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