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EDITAL 215/2018 
Mestrado Profissional Internacional Conjunto em Direito das Migrações 

Transnacionais 

 
 
O Vice-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, os Coordenadores no Brasil 
e na Itália do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito das Migrações 
Transnacionais da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e da Università degli Studi 
di Perugia (UNIPG), no uso de suas atribuições regimentais e estatutárias, tornam 
público, para conhecimento dos interessados, as condições de Inscrição e de Seleção, 
o Número de Vagas e o Calendário para admissão no Curso de Mestrado Profissional 
Internacional em Direito das Migrações Transnacionais, do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Direito das Migrações Transnacionais, com Área de 
Concentração em Fundamentos Jurídicos da Migração Transnacional. 
 
1 Número de vagas 
1.1 A Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e a Università degli Studi di Perugia 
(UNIPG) têm, para cada uma, um número total de 10 vagas para ingresso de 
mestrandos. 
 
1.2 Se porventura as 10 vagas mencionadas não forem completamente preenchidas, 
as vagas não distribuídas poderão ser completadas pelos candidatos da seleção 
realizada na universidade parceira (UNIPG ou UNIVALI), até chegar a um total 
máximo de 20 vagas. 
 
2 Programa de Estudo 
 
2.1 O Mestrado Profissional Internacional Conjunto em Direito das Migrações 
Transnacionais é um Mestrado conjunto da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), 
do Brasil, e da Università degli Studi di Perugia (UNIPG), da Itália, sendo por isso 
obrigatório ao mestrando ingressante pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) 
cursar 25 créditos (cada crédito equivale a 15 horas) em disciplinas obrigatórias que 
serão ofertadas pela Università degli Studi di Perugia durante no máximo 03 meses, 
período em que será preciso se deslocar à Itália, incluindo também 15 créditos de 
visitas técnicas em entidades europeias, conforme cronograma a ser divulgado no 
início das aulas. 

3 Inscrição 
 
3.1 Poderão inscrever-se: 
 
a) os portadores de diploma de graduação em Direito ou áreas afins emitido por 

instituições brasileiras ou italianas, ou portadores de Diploma de graduação de 
outros países, desde que reconhecidos no Brasil ou na Itália.  
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b) candidatos não portadores de Diploma, desde que apresentem documento 
comprobatório de colação de grau, emitido pela secretaria do curso de graduação, 
informando a data da colação até o início das atividades letivas do Mestrado. 

 
c) para a participação no processo seletivo é necessário apresentar seu currículo 

devidamente atualizado, devendo o currículo ser cadastrado na Plataforma Lattes e 
devidamente atualizado (http://lattes.cnpq.br/). 

 
3.2 As inscrições para o preenchimento das vagas do Curso estarão abertas no 
período de 28 de novembro de 2018 a 21 de fevereiro de 2019, através da 
plataforma Elis (www.univali.br/elis) e mediante pagamento da taxa de inscrição no 
valor de R$ 180,80 (cento e oitenta reais e oitenta centavos), não passível de 
devolução. 
 
3.3 Uma vez aceito o pedido de inscrição, o deferimento será publicado no site 
www.univali.br/ppgdmt, na data de 22 de fevereiro de 2019. 

 
3.4 Serão indeferidos os pedidos de inscrição que não atendam às exigências previstas 
no item 2.1 acima.  
 
4 Processo Seletivo 
 
4.1 O processo seletivo consistirá no seguinte: 
a) Primeira fase – das 09:00 às 12:00 da manhã do dia 25 de fevereiro de 2019 - 
Prova dissertativa, com caráter eliminatório e classificatório, versando sobre o artigo 
“Migrazioni transnazionali, multiculturalismo, democrazia: prospettive normative e 
problemi empirici”, de autoria de Lidia Lo Schiavo, disponível em link no site: 
www.univali.br/ppgdmt, sendo classificados para a etapa seguinte apenas os 
candidatos que tiverem nota igual ou superior a 8,0 (oito). A divulgação do resultado 
dos aprovados será realizada no dia 25 de fevereiro de 2019 na página 
www.univali.br/ppgdmt. Na avaliação da prova dissertativa serão considerados os 
seguintes aspectos: Raciocínio lógico na descrição de ideias; capacidade reflexiva e 
crítica; riqueza e clareza na argumentação, bem como capacidade de síntese; 
observância da norma padrão da língua portuguesa; identificação dos pressupostos 
fundamentais à temática; capacidade de dialogar e embasar as ideias com base na 
bibliografia selecionada. 
 
b) Segunda fase – Realização de entrevistas com os candidatos no dia 26 de 
fevereiro de 2019, em horários previamente agendados a serem publicados no Ato 
de aprovação da primeira etapa da seleção, na qual o candidato deverá prestar 
informações sobre o seu Currículo Vitae, demonstrar conhecimentos específicos 
sobre sua intenção de pesquisa e sua vinculação à área de concentração 
Fundamentos Jurídicos da Migração Transnacional e dentro de uma das seguintes 
linhas de pesquisa: 1 Direitos Humanos e Migração; 2 Regulação do Fenômeno 
Migratório Transnacional, bem como análise do currículo lattes devidamente 
atualizado. 
  
4.2 No Brasil, o processo de seleção se desenvolverá sob a responsabilidade da 
Comissão do Processo Seletivo, e será realizada na sala de reuniões do Programa de 

http://lattes.cnpq.br/
http://www.univali.br/elis
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Pós-Graduação em Ciência Jurídica/UNIVALI, na Rua Uruguai, 458 – Setor D1, 4º 
Piso – Itajaí/SC; 
 
4.3 O resultado final será publicado no dia 27 de fevereiro de 2019 na página do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito das Migrações Transnacionais 
(www.univali.br/ppgdmt). 
 
4.4 Aqueles não selecionados e interessados em cursar posteriormente o curso de 
Mestrado Profissional Internacional deverão submeter-se a novo exame de seleção. 
 
 
5 Matrícula 
5.1 Os candidatos selecionados deverão realizar suas matrículas no período de 28 de 
fevereiro a 11 de março de 2019, apresentando os seguintes documentos: 

• Cópia do Diploma de Curso Superior em Direito ou de área afim (exige-se 
autenticação do Diploma se não tiver sido obtido na UNIVALI); 

• Cópia do Histórico Escolar do Curso Superior em Direito ou área afim; 

• Cópia do Cartão CPF (para brasileiros), Passaporte (para estrangeiros); 

• Cópia da Carteira de Identidade; 

• Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento. 
 
5.2 Os candidatos selecionados e matriculados deverão comprovar proficiência em 
língua italiana, espanhola ou inglesa, no prazo de até 02 (dois) semestres após o 
ingresso no curso, através de declaração de prova realizada pelo Núcleo de Estudos 
de Língua e Literatura Estrangeira (NELLE) da UNIVALI, ou por outra instituição de 
ensino superior que possua programas de Mestrado e Doutorado reconhecidos pelos 
órgãos competentes, ou por órgão de certificação internacional. A prova terá validade 
de dois anos, que será considerada na data de entrega na secretaria para processo de 
validação. 
 
6 Investimento financeiro 
6.1 Os discentes e participantes do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Direito das Migrações Transnacionais são responsáveis pelo pagamento das suas 
mensalidades do curso, e por todos os custos associados aos créditos acadêmicos 
que obrigatoriamente deverão ser cursados no exterior, bem como passagens, livros, 
seguro saúde e outros seguros obrigatórios, acomodação, alimentação, transporte, 
despesas diárias e quaisquer outros custos relacionados. 
 
7 Disposições Finais 
7.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas estabelecidas neste 

edital. 
 
7.2 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo 

Seletivo, de acordo com as normas gerais regimentais. 
 
7.3 O ato da inscrição configura o livre aceite, por parte do candidato, das regras 

estabelecidas neste edital. 
 
 

http://www.univali.br/ppgdmt
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8. Cronograma  

 

Etapas Datas Horários 

1. Inscrições  

28/11/2018  

a 

21/02/2019 

 

Das 8h às 12h e  

das 13h30min às 17h30min 

2. Homologação das inscrições  22/02/2019 Até as 17h 

3. Primeira fase: Prova Escrita 25/02/2019 Das 9h às 12h 

4. Divulgação do resultado dos 
aprovados na primeira fase 

25/02/2019 Até as 20h 

5. Segunda fase: Entrevista  26/02/2019 
Das 9h às 12h e  

das 14h às 17h 

6. Divulgação do resultado final  27/02/2019 Até as 17h 

7. Matrícula 28 a 11/03/2019 
Das 8h às 12h e  

das 13h30min às 17h30min 

8. Início das aulas 12/03/2019  

 

 

Itajaí-SC, 26 de novembro de 2018. 

 

 

    Versão impressa firmada pela parte  Versão impressa firmada pela parte 
Prof. Dr. Valdir Cechinel Filho 

Reitor da UNIVALI 
Prof. Dr. Rogério Corrêa 

Vice-Reitor de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação 
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Prof. Dr. Rafael Padilha dos Santos 
Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Direito das Migrações 
Transnacionais - UNIVALI 

 


