
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL

EDITAL Nº 01/2023 - ESPC

EDITAL PARA A DEFESA PÚBLICA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA PÚBLICA

A ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL – ESPC torna público a abertura das
inscrições para defesa  pública  dos  alunos  do  curso  de  Pós-graduação  em  Análise
Estratégica de Segurança Pública concluintes no ano de 2022 e anos anteriores (que
tenham realizado todos os módulos de disciplinas), e que ainda não tenham realizado
as respectivas defesas, a fim de submeterem seus trabalhos.

1 DOS REQUISITOS PARA DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
(TCC)

1.1. São requisitos para defesa do TCC: 
a) ter sido aprovado em todos os módulos de disciplinas do curso de pós-graduação;
b) possuir o respectivo "aceite" do orientador responsável a fim de proceder a defesa;
c) realizar a inscrição conforme orientação do edital.
d) realizar o depósito do TCC até a data de 17 de fevereiro de 2023;
e) possuir  o  TCC adequado  às  respectivas  normas  ABNT,  conforme orientação  da
disciplina de metodologia científica;

1.2. O aluno que não preencher  os  requisitos  do item 1.1,  alíneas "b"  e  "e"  poderá
cumpri-los no prazo de 5 (cinco dias);

2 DA INSCRIÇÃO

2.1  A  inscrição  para  as  defesas  ocorrerá  em  única  etapa  sendo  que  os  candidatos
deverão  protocolar  o  pedido  de  inscrição  via  (E-PROTOCOLO  –  SEÇÃO
PLANEJAMENTO/ ESPC)  e enviarem o TCC, de forma replicada, também para o e-mail
(posgraduacao.espc@pc.pr.gov.br) entre os dias 16 de janeiro de 2023 à 27 de janeiro de
2023.

2.1.1. Relação de documentos (digitalizados) a serem enviados à ESPC:
a) Cópia do Trabalho de Conclusão de Curso;
b) Carta  de Aceite do Orientador (Anexo I); e
c) Ficha de controle de Horas de Orientação de TCC (Anexo II)
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2.1.2. A responsabilidade pelo prazo demandado para a entrega dos documentos para
a ESPC é exclusiva do candidato.

2.2 Ao se realizar o envio do e-mail,  deverá ser indicado dados do orientador, sendo:
NOME COMPLETO; E-mail; e Telefone de contato.

3 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS:

3.1  O relatório preliminar das inscrições deferidas será publicado no sítio eletrônico
da ESPC (www.escola.pc.pr.gov.br) dia 27/02/2023, até às 17:00 horas.

3.2 Para subsidiar a apresentação do recurso, as razões do indeferimento das
inscrições serão enviadas para o “e-mail” principal informado pelo candidato no ato
da inscrição e para o “e-mail” alternativo, dia 28/02/2023, até às 17:00 horas;

3.2.1 Os candidatos cujos nomes não constarem no relatório preliminar de inscrições
deferidas  poderão  interpor  recurso  fundamentado,  via  “e-mail”,  para  o  endereço
eletrônico  posgraduacao.espc@pc.pr.gov.br     até às 23h:59 min do dia 02/03/2023;

3.2.2 O relatório definitivo das inscrições deferidas será publicado no sítio eletrônico
da  ESPC (www.escola.pc.pr.gov.br) até dia 03/03/2023 às 17:00 horas.

4 DAS NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO TCC

4.1 O cronograma das apresentações e as respectivas convocações nominais com a
quantidade de candidatos/dia para a apresentação oral e arguição serão divulgados no
sítio eletrônico www.escola.pc.pr.gov.br, no dia 04/03/2023, até às 17:00 horas;

4.2 As apresentações serão públicas,  podendo ser  assistidas  por  qualquer  pessoa
desde que não interfira na apresentação do candidato ou nos trabalhos dos membros
da banca examinadora;

4.3 A apresentação do TCC terá o máximo de 15 (quinze) minutos para sustentação,
10 (dez) minutos de arguições e 5 (cinco) minutos para o lançamento do resultado final
pela banca; 
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4.4 Para  facilitar  a  visualização  e  análise  da  banca,  quando  da  apresentação  do
conteúdo, o aluno deverá, preferencialmente, utilizar projetor multimídia, com “software”
“LibreOffice Impress” ou recurso equivalente disponível na ESPC; bem como deverá
providenciar a apresentação em formato .ppt e/ou .pdf;

4.5 Somente  serão  convocados  para  a  apresentação  oral  perante  a  banca
examinadora os alunos habilitados nas fases anteriores;

4.6 A banca será composta pelo orientador responsável e, preferencialmente, por 2
(dois) membros do quadro docente da ESPC, com notório saber na respectiva área de
conhecimento ou por  membros definidos e convidados pela  Direção da ESPC,  que
considerarão os seguintes aspectos:

4.7 A nota final da apresentação oral  será obtida pela média aritmética simples de
todas as notas atribuídas pelos membros da banca examinadora;

4.8 Após a defesa o aluno receberá a informação de estar aprovado ou reprovado,
sendo a nota de defesa informada em até 2 dias após, mediante a assinatura de ata de
defesa da banca;

4.9 As  apresentações  serão  realizadas  impreterivelmente  entre  os  dias  6  e  17  de
março de 2023.

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 O processo seletivo rege-se pelo presente edital;
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Apresentação pessoal e postura ética 0,0 – 1,0

Apresentação sintética do tema, mediante recurso oral,

escrito e/ou visual

0,0 – 2,0

Domínio do conteúdo 0,0 – 2,0

Argumentação de forma clara e metodológica 0,0  – 2,0

Administração do tempo 0,0 – 1,0

Questionamentos da banca 0,0 – 2,0
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5.2 Considerando que há uma reestruturação na ESPC, no Plano de Desenvolvimento
Institucional,  na  criação  da  nova  matriz  curricular  e  no  desenvolvimento  de  novos
programas de Pós-graduação, enfatiza-se que  não será aberto outro edital para a
defesa pública dos alunos de Pós-graduação em Análise Estratégica de Segurança
Pública, concluintes no ano de 2022 e anos anteriores, e que ainda não realizaram
as respectivas defesas, sendo esta  A ÚLTIMA OPORTUNIDADE DE SUBMETEREM
SEUS TRABALHOS e, obtendo a aprovação, receberem o título de especialistas;

5.3 O aluno deverá comparecer  para a defesa pública do TCC com 15 minutos de
antecedência para teste de equipamentos;

5.4 Ficam  convocados  os  autores  dos  TCCs,  os  professores  orientadores  e  os
professores membros das bancas avaliadoras a comparecerem a ESPC situada na Rua
Tamoios, 1200 - Curitiba, salvo quando na defesa a ser realizada por videoconferência;

5.5 Ao  aderir  e  participar  do  presente  processo,  o  aluno  declara  concordar
integralmente com as regras dispostas neste edital, não podendo alegar em nenhuma
hipótese o desconhecimento;

5.6 É responsabilidade do candidato a veracidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados no processo, sob pena de nulidade e eliminação do certame,
sem prejuízo à necessária apuração de responsabilidade administrativa e/ou criminal;

5.7 A ESPC não se  responsabiliza  por  comunicados que deixem de ser  recebidos
pelos candidatos em razão de problemas nos endereços de e-mails informados no ato
de inscrição (Exemplos: erros de digitação do “e-mail”, “over quota” (caixa cheia),
direcionamento de mensagens para caixa de “spam” ou “lixeira”, etc.);

5.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da ESPC.

Curitiba, 13 de janeiro de 2023.

ASSINADO NO ORIGINAL
Sílvio Jacob Rockembach

DELEGADO-GERAL DA PCPR

ASSINADO NO ORIGINAL
Rafael Ferreira Vianna
DIRETOR DA ESPC
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EDITAL Nº 01/2023-ESPC

DATA EVENTO

16/01/2023 Abertura inscrições

27/01/2023 Encerramento inscrições

27/02/2023 Resultado preliminar inscrições

02/03/2023 Prazo máximo para recurso referente às inscrições

03/03/2023 Resultado final das inscrições

04/03/2023 Divulgação do cronograma das apresentações

06/03/2023 Início da realização das bancas de defesa

17/03/2023 Encerramento das bancas de defesa
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ANEXO I DO EDITAL

CARTA DE ACEITE DE ORIENTADOR(A)

Eu, _____________________________________, orientador(a) de Pós-graduação

da Escola Superior de Polícia Civil do Paraná, manifesto aceite para a defesa do Trabalho

de  Conclusão de  Curso  (TCC)   do  orientando(a)

_________________________________,  cujo  título:

_______________________________________, a ser defendido em ______________. 

Curitiba, ___ de ____________ de 202_.

_________________________

Assinatura
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ANEXO II DO EDITAL

FICHA DE CONTROLE DE HORAS DE ORIENTAÇÃO DE TCC – TRABALHO DE

CONCLUSÃO DE CURSO

NOME DO ALUNO:________________________________________________________

TIPO DE TRABALHO:  (  ) ARTIGO (  ) TRABALHO TÉCNICO

TÍTULO DO TRABALHO:___________________________________________________

NOME DO ORIENTADOR:__________________________________________________

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

DATA CH ATIVIDADES
RUBRICA DO

ORIENTADOR

1

2

3

4

LOCAL:_________________________________________________________

DATA:______/______/______

ASSINATURA DO ORIENTADOR:________________________________

ASSINATURA DO ALUNO:______________________________________
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ANEXO III DO EDITAL

DIRETRIZES DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO –TCC

A adequada formatação do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é um

dos  requisitos  para  a  defesa,  como determina  a  alínea  “e”,  do  item “1”,  do  Edital  n°

01/2023 – ESPC.

As  Diretrizes  para  Autores  foram  objeto  de  orientação  da  disciplina  de

metodologia científica e  seguem as regras da Revista da ESPC, estando disponíveis para

consulta em: http://www.revistas.pr.gov.br/index.php/espc/about/submissions.

Resumo da formatação:

- Times New Roman, 12;

- Espaçamento 1,5 e

- Mínimo 13 e Max 25 páginas, incluindo referências.
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