ANEXO I
Informações para a seleção de tutores, separadas por curso de atuação.

1. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM PATRIMÔNIO, DIREITOS
CULTURAIS E CIDADANIA
a) Sede do curso: Regional Goiânia da UFG.
b) Local de atuação da tutoria: Goiânia – GO (sede do curso); número de vagas: 05 vagas
* O número de vagas/bolsas de tutor previsto está condicionado ao financiamento por parte da
CAPES e pode sofrer alterações ao longo da oferta do curso, conforme item 10.4 deste edital.
c) Formação mínima exigida para a tutoria: Formação superior e pós-graduada
(Especialização) em cursos nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas ou
Letras, Linguística e Artes, com formação específica e/ou atuação comprovada na área cultural
e/ou em direitos humanos.
d) Endereço para realização das inscrições e acompanhamento do processo seletivo:
http://eadmin.ciar.ufg.br/index.jsp?conteudo=curso&curso=172&tipo=4
e) Forma de realização da avaliação da primeira etapa: Prova escrita dissertativa presencial.


A avaliação da primeira etapa será realizada conforme os seguintes critérios:
conhecimentos específicos sobre os temas Patrimônio, Direitos Culturais e Cidadania,
de acordo com o solicitado nas questões, com a bibliografia de referência e com a
trajetória acadêmico-profissional do candidato; capacidade de expressão escrita;
clareza textual; adequação da escrita à língua portuguesa.

f) Sugestões bibliográficas* para a avaliação da primeira etapa:
KROHLING, Aloísio. Os Direitos Humanos na Perspectiva da Antropologia Cultural.
Disponível em www.evocati.com.br/evocati/artigos.wsp?tmp_codartigo=300
CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no
ordenamento jurídico brasileiro. (Capítulos I, II e III). Disponível em: https://goo.gl/4Ka5mo
PELEGRINI, Sandra C. A., Cultura e natureza: os desafios das práticas preservacionistas na
esfera do patrimônio cultural e ambiental. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-01882006000100007&script=sci_arttext
*O material bibliográfico estará disponível também na sede do NDH-UFG.
g) Data e local da avaliação da primeira etapa: 16 de março de 2017, quinta-feira, das 15 às 17
horas, no Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos (NDH-UFG) –
Prédio do Centro de Aulas D da Universidade Federal de Goiás, 4º Andar, Rua 235, Qd. 62,
Campus Colemar Natal e Silva, St. Universitário, Goiânia - GO. Telefone: 3209-6010
h) O curso será ofertado em 07 Polos de Apoio Presencial da UAB no Estado de Goiás:
Anápolis, Águas Lindas de Goiás, Catalão, Cezarina, Mineiros, São Simão e Uruana.

