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ANEXO
O projeto a ser encaminhado deverá ser elaborado de acordo com o seguinte modelo:
O corpo do projeto deverá ter no máximo 12 páginas incluindo bibliografia. (texto digitado em fonte
Times New Roman e espaçamento 1,5). O projeto deve conter as seguintes seções (não necessariamente
nesta ordem):
1. Dados identificadores do projeto: título, autor, linha de pesquisa a que se vincula, três palavraschave.
2. Resumo
3. Introdução
4. Fundamentação Teórica
5. Objetivos, justificativa e hipóteses
6. Metodologia
7. Bibliografia
OBS: projetos que ultrapassarem o tamanho estipulado não serão considerados.
Os projetos serão avaliados tendo em vista os seguintes critérios:
- clareza no recorte do tema, atentando para a pertinência do mesmo no que se refere à definição básica
do curso;
- clareza na definição dos objetivos, de modo que estes não deixem dúvida quanto ao elemento nuclear
do projeto: devem constar do projeto uma questão e hipótese centrais, podendo ser divididas em
questões e hipóteses secundárias;
- bibliografia consistente, que deverá servir de referencial para o desenvolvimento do projeto, mas
que não necessariamente precisa ser discutida nessa etapa do projeto; o candidato pode inclusive
subdividir o item em dois: bibliografia consultada e outras referências bibliográficas.
- dimensionamento do projeto condizente com o prazo de conclusão do curso em 24 meses.
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA GRU
Preencha a GRU SIMPLES acessando o site
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
Preencha todos os campos com as informações a seguir
Código da Unidade Favorecida - 153056
Gestão - 15227
Código de Recolhimento – 28832-2
Número de Referência 0250158296
Competência - 09/2012
Vencimento - 14/09/2012
CNPJ ou CPF do Contribuinte - coloque o seu CPF
UG/ Gestão 153056 / 15227
Valor Principal= R$ 120,00
Valor Total = R$ 120,00
Depois de preenchida e impressa a GRU deverá ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil.
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EDITAL 2011 - NITERÓI
O Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Direito da Administração Pública faz saber
que estão abertas às inscrições para o concurso de preenchimento de vagas referentes ao 1º (primeiro)
semestre de 2011 na forma deste Edital.
1. Informações Gerais

Pré-Requisito

Início

Duração

Valor da
Inscrição

Graduação em Direito ou
áreas afins

03 de maio

420 horas

R$100,00

Vagas
Brasileiros
60

Estrangeiros
0

Valor da
mensalidade
(curso autosustentável)
R$650,00

1.1. Podem concorrer candidatos brasileiros natos ou naturalizados e candidatos estrangeiros. O
candidato estrangeiro deverá ter visto permanente ou visto temporário de estudante obtido perante o
Consulado do Brasil em seu País. Exige-se do candidato estrangeiro o Certificado de Proficiência em
Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras).
1.2. A abertura turma condiciona-se à matrícula de pelo menos 50 alunos.
2. Inscrição
2.1. Local: Secretaria do curso, prédio anexo – Faculdade de Direito UFF – Rua Presidente Pedreira 62
–
Tel: 2629-9658 (terça a quinta-feira das 17h às 20h) – cedapuff@bol.com.br
2.2. Horário: 17h:00 às 20:00 h
2.3. Período: 01 de Março de 2011 a 20 de Abril de 2011 (terça a quinta-feira)
2.4. Documentação
2.4.1. Ficha de inscrição.
2.4.2. Pagamento da taxa de inscrição de R$ 100,00 (cem reais).
3. Instrumentos de Seleção
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.

Entrevista com análise de Currículo.
Documentação
Curriculum vitae.
Cronograma
Inscrições
Data: 01 de Março de 2011 a 20 de abril de 2011 (terça, quarta e quinta – feira)
Horário: das 17:00 às 20:00 h.

3.2.1.3. Local: Secretaria do curso, prédio anexo – Faculdade de Direito UFF – Rua Presidente
Pedreira 62 – Tel: 2629-9658 (terça a quinta-feira das 17h às 20h) – cedapuff@bol.com.br
3.2.2.
Entrevista e analise de curriculum vitae
3.2.2.1. Data: 26 de Abril de 2011.
3.2.2.2. Horário: a partir das 18:30h (por ordem de chegada)
3.2.2.3. Local: Secretaria do curso, prédio anexo – Faculdade de Direito UFF – Rua Presidente
Pedreira 62

