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Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas 
para Infância e Juventude (PPGPPIJ) - Mestrado 
Profissional

Duração do Curso:
Mínimo 12 e no máximo 24 meses

Saiba mais em ppgppij.unb.br
ppgppij@unb.br
Instagram: @CeamUnb

Área de concentração: 
Políticas Públicas, Infância e Juventude

http://ppgppij.unb.br
https://www.instagram.com/ceamunb/


3

O PPGPPIJ é fruto da trajetória singular do Centro de Estudos 
Avançados Multidisciplinares (CEAM) da Universidade de 
Brasília (UnB), que tem o objetivo de produzir, articular, 
integrar e disseminar conhecimentos e práticas multi, 
inter e transdisciplinares, conectando diferentes saberes 
e apostando na conexão entre ciência e humanismo 
no cumprimento de sua função social - em diálogo 
com a crescente produção científica de excelência e o 
compromisso com a transformação social. Em sintonia com 
a interdisiciplinariedade, o novo Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas para Infância e Juventude (Mestrado 
Profissional) agudiza a articulação entre a pesquisa 
acadêmica e o campo de atuação proissional das políticas 
públicas na área da infância, adolescência e juventude. 

Alinhado à Especialização em Políticas Públicas, Infância, 
Juventude e Diversidade (EPPIJD), criada em 2018, o PPGPPIJ 
iniciará suas atividades em 2022.

Novo Programa de Pós-
Graduação do Ceam/UnB
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Área de concentração: 
Políticas Públicas, 
Infância e Juventude

Linha 1
Políticas públicas, 
redes de proteção e 
atendimento à infância e 
juventude

Linha 2
Promoção do 
desenvolvimento na 
infância, adolescência e 
juventude

Público-alvo
Profissionais vinculados às políti-
cas públicas no campo da infância, 
adolescência e juventude, interes-
sados em uma abordagem inter e 
multidisciplinar de atuação, investi-
gação e produção de conhecimen-
to técnico e científico, como por 
exemplo: operadores do direito; 
gestores de políticas públicas; pro-
fissionais de organizações não-go-
vernamentais e governamentais; 
Conselheiros Tutelares; Conse-
lheiros de Direitos da Criança e do 
Adolescente; profissionais ligados 
aos programas de atendimento 
e ao sistema de justiça; policiais; 
educadores; assistentes sociais; 
profissionais de saúde; técnicos, 
entre outros.

Objetivo
Oportunizar formação técnico-
científica àqueles que buscam 
respostas inovadoras, em 
perspectiva interdisciplinar e 
interseccional, para os desafios 
contemporâneos da infância, 
adolescência e juventude no 
contexto das políticas públicas a 
elas relacionadas.

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas para 
Infância e Juventude (PPGPPIJ) - Mestrado Profissional



6 76

O curso tem duração mínima de 12 e máxima de 24 
meses. Para a obtenção do título de mestre, além da 
defesa da dissertação, a/o estudante precisa completar 
21 créditos, sendo 9 créditos em disciplinas obrigatórias 
e 12 em optativas.

Conheça as/os docentes permanentes e colaboradoras/
es credenciadas/os, as áreas de investigação e os 
Núcleos de pesquisa do Ceam envolvidos no programa, 
no site: ppgppij.unb.br

Currículo

Corpo Docente e pesquisa

http://ppgppij.unb.br/
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OBRIGATÓRIAS

OPTATIVAS

Linha1
Políticas públicas,
redes de proteção e
atendimento à infância 
e juventude

Linha 2
Promoção do
desenvolvimento 
na infância, 
adolescência e 
juventude

História e Contexto 
das Políticas 
para Infância e 
Juventude

Violações dos direitos 
da criança, do 
adolescente  e jovem

Diversidade social 
e perspectiva 
interseccional

Violência estrutural 
e institucional: 
abordagens  
interdisciplinares

Processos de 
Desenvolvimento 
Humano

Políticas Públicas,
democracia e 
participação social

Estado penal, processo 
de criminalização e  
neoliberalismo

Política e práticas 
socioeducativas

Avaliação de políticas 
e práticas de proteção

Trabalho, Educação 
e Políticas Públicas

Pesquisas Sociais 
em
perspectiva 
interdisciplinar
e intersetorial

Seminário de projetos e produtos

Tópicos em infância e juventude no 
contexto das políticas públicas

Disciplinas

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas para 
Infância e Juventude (PPGPPIJ) - Mestrado Profissional



NÚMERO DE VAGAS: 
20 (vinte), dez (10) para cada 
uma das linhas de pesquisa.

POLÍTICA DE AÇÕES 
AFIRMATIVAS: 
reserva de vagas para 
candidatas/os negras/os, 
indígenas, quilombolas, com 
deficiência e para pessoas 
transexuais e travestis.

SAIBA MAIS: 
www.ppgppij.unb.br 
ppgppij@unb.br

Editais de 
seleção anual

http://ppgppij.unb.br/

