
Prezado(a) Candidato(a)  
 
Esse e-mail de instrução destina-se aos candidatos que tiveram suas inscrições 
homologadas no Processo Seletivo 2021 – Mestrado em Direito – UFERSA e não exclui 
as informações publicadas no site do PPGD.  
 
Nesta quinta-feira, 17/09/2021, a partir das 18h, no site de acompanhamento do 
Processo Seletivo, a Comissão publicará os temas para ensaio teórico (Fase Prova 
Escrita) para as duas linhas.  
 
LEIA COM ATENÇÃO!!  
 
Nos termos do Edital, você precisa ter uma conta de e-mail Google ativa para acessar 
o Formulário Eletrônico. Se não tiver, seu acesso será negado automaticamente.  
 
Você só poderá submeter o ensaio teórico uma única vez. Eventuais erros na submissão 
são de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a). 
 
Preencha os dados solicitados no formulário e atente-se às regras de não identificação 
de autoria do ensaio teórico, sob pena de exclusão do processo seletivo. 
 
O nome do arquivo em PDF contendo o Ensaio deverá ser encaminhado apenas com o 
número de inscrição do(a) candidato(a) (fornecido no momento da inscrição no Sigaa), 
seguido da indicação da linha de pesquisa e sem qualquer outra indicação de autoria 
do(a) candidato(a), sob pena de desclassificação. Apenas insira o seu número de 
inscrição e a Linha. EXEMPLO: 13333 - Linha 1. Nesse exemplo, você observará que 
consta apenas o número de inscrição e a indicação da linha. NÃO NOMEIE O ARQUIVO 
com outras informações não solicitadas! 
 
Assegure-se que os Metadados do seu arquivo em PDF não tenham identificação de 
autoria antes de submetê-lo. Para remover o nome do autor (metadados) do arquivo 
PDF basta seguir essa orientação: abra seu PDF; Vá em Arquivo; Clique em 
Propriedades; Na descrição, delete o nome do autor e de eventuais informações que 
possam identificar a autoria. Depois, salve suas alterações. 
 
O ensaio deverá ser enviado no formato de arquivo PDF até a data e horário definidos 
no Anexo I deste edital, no formulário eletrônico (18h de 18/09/2020). Os ensaios 
deverão ser redigidos em língua portuguesa e ocupar, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 
4 (quatro) páginas de tamanho A4, excluída a bibliografia. Não faça capa. A fonte a ser 
utilizada deverá ser “Times New Roman”, tamanho 12, espaçamento de 1,5 cm linhas e 
margens (superior/inferior e esquerda/direita) de 2,5 cm. As citações diretas e indiretas 
deverão ser feitas no sistema Autor-Data; as notas de rodapé deverão ser somente 
explicativas, conforme as regras da ABNT.  
 
A inobservância dos critérios acima listados implicará a não aceitação do ensaio e o(a) 
candidato(as) será(ão) automaticamente eliminado(as) do processo seletivo, nos 
termos do Edital.  



 
O PPGD-UFERSA deseja sucesso aos participantes. 
 
Comissão de Seleção 


