
EDITAL

Comunicamos aos interessados que estarão abertas  no período de 06 a 27 de outubro

de 2014 as inscrições  para o Exame de Seleção   do   Programa  de  Pós-Graduação   em

Planejamento e Análise de Políticas  Públicas, Curso de Mestrado Profissional,  Área de

Concentração:  Desenvolvimento  Social, da Faculdade de Ciências  Humanas  e Sociais –

UNESP – Câmpus de Franca, para o preenchimento de 29 vagas, com início em março de

2015 (ver quadro de docentes que oferecerão vagas no Anexo I).

1. DO NÚMERO DE VAGAS

1.1. O número de vagas oferecidas está indicado abaixo:

        Mestrado Profissional: 29 vagas
1.2. Não há nenhum compromisso, por parte do Programa, com o preenchimento total das

vagas.

2. DA INSCRIÇÃO

2.1. As inscrições serão efetuadas on line (Internet) no período 0 6  a  2 7  d e  o u t u b r o

d e  2 0 1 4  e o seu deferimento estará condicionado ao recebimento, pela Seção Técnica

de Pós-Graduação, de toda a documentação solicitada. O candidato poderá enviar toda

documentação exigida via SEDEX, desde que postada até a data de 22 de outubro de 2014. 

2.2 Efetuada a inscrição, o candidato deverá acompanhar  em

www.franca.unesp.br   o  andamento de sua inscrição, seguindo a data abaixo:

 Divulgação das inscrições deferidas: 03 de novembro de 2014 a partir das 16:00

horas (exclusivamente pelo site).

2.3. Documentação exigida (Documentos a serem entregues pelos candidatos):
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a)  Original do comprovante de pagamento de taxa de inscrição (R$ 56,00),

recolhida por meio de boleto bancário (gerado pelo sistema de inscrição on-line),

até o dia  27 de outubro de 2014.

b) Carta justificativa escrita pelo candidato, em formulário apropriado, contendo as

razões de sua opção pelo programa e pela linha de pesquisa indicada. O candidato

deverá  indicar  obrigatoriamente dois  possíveis  orientadores,  da  mesma linha  de

pesquisa, conforme lista deste edital.

c) Cópia autenticada (em Cartório) do diploma ou certificado de c on c l u s ã o  d e

c u rs o  d e  graduação, reconhecidos pelo MEC, na categoria de bacharel, licenciado

ou  equivalente e respectivo histórico  escolar. O candidato que não possuir

diploma ou documento equivalente de conclusão  (de  graduação,  categoria

bacharel, licenciado ou equivalente) poderá se inscrever condicionalmente,  desde

que apresente documento da instituição de ensino atestando que poderá concluí-lo

antes da data fixada para a matrícula.

d)  2 vias do currículo (Currículo Lattes) devidamente atualizado, obrigatoriamente

cadastrado  na  Plataforma Lattes,  impresso  na  versão  completa.  Endereço  da

Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br.

e) 2 vias do projeto de pesquisa, devidamente identificado,  letra Arial 11  e espaço

1,5 – vinculado à linha  de  pesquisa  (Anexo I) dos orientadores indicados

(máximo de 10 páginas, incluindo  bibliografia e demais referências), contendo:  

 Resumo (máximo 15 linhas);

 Introdução e justificativa;

 Objetivos da pesquisa;

 Material e método;

 Cronograma de execução (observado o prazo máximo de conclusão de 24

meses);

 Bibliografia e demais referências.

              f)  1  cópia da cédula de identidade (autenticada em Cartório)

Observações: 
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a) Em hipótese alguma serão aceitas inscrições fora do prazo ou que não estejam

acompanhadas de toda documentação necessária.

b) Em hipótese alguma será devolvida a taxa de inscrição.

c) O candidato não selecionado poderá retirar o material encaminhado para a seleção até

31/03/2015.   Após este período o material não retirado será descartado.

d) Os  documentos  poderão  ser  enviados  via  SEDEX,  com  postagem  até  o  dia  22  de

outubro de 2014 ou entregue no período  de 06 a 27 de outubro de 2014  na Seção

Técnica  de  Pós-Graduação  da  Faculdade  de  Ciências  Humanas  e  Sociais  –

UNESP/Câmpus  de  Franca,  na  Av.  Eufrásia  Monteiro Petráglia, 900 – Jardim Dr.

Antonio Petráglia – 14409-160 – Franca – SP,  no horário das 10:00 h às 11:00 e das

14:00 às 16:00. 

e) Endereço para envio dos documentos: Faculdade de  Ciências  Humanas  e  Sociais  –

A/C  da  Seção  Técnica  de  Pós-Graduação.  Av. Eufrásia Monteiro  Petráglia,  900  –

Jardim Dr. Antonio Petráglia – 14409-160 – Franca – SP. 

3. DA SELEÇÃO

O Exame  de  Seleção será  realizado  no período  de 07 de novembro  a  06  de

dezembro de 2014 (conforme calendário), e constará de 3  etapas,  todas

eliminatórias. 

3.1.  Primeira etapa:  Exame de  proficiência em idioma estrangeiro,  escolhido entre

espanhol,  inglês, francês  ou italiano. Para  candidatos estrangeiros será exigida

proficiência em português. O exame de proficiência é eliminatório. Passará à segunda

etapa o candidato que obtiver o conceito APROVADO. Não será permitida utilização de

nenhum tipo de material para consulta. A prova terá duração máxima de 2 horas.

3.2.  Segunda etapa  :  Prova escrita, aplicada aos candidatos  versando sobre tema a

ser sorteado no momento da prova,  dentre um rol de pontos, definidos neste edital,

na linha de pesquisa do orientador indicado (VER ANEXO COM RELAÇÃO DE PONTOS).

Serão considerados aprovados nesta etapa os candidatos que obtiverem nota igual ou

superior a sete (7,0). Não será permitida utilização de nenhum tipo de material para
Faculdade  de Ciências Humanas e Sociais – Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, 900  – CEP 14409-160  – Franca-SP – Brasil

Tel.: 16 3706 8700/ Fax: 16 3706 8740 – posgrad@franca.unesp.br



consulta.  A  avaliação  da  prova  escrita  levará  em  conta  o  embasamento  teórico

utilizado pelo candidato. A prova terá duração máxima de 4 horas.  

3.3.  Terceira etapa:  Entrevista/ argüição do  projeto.  Os candidatos  aprovados  nas

etapas precedentes serão submetidos à  entrevista  e argüição do projeto com dois

professores da linha de pesquisa escolhida. Na entrevista serão considerados: avaliação

do  projeto  de  pesquisa  (pertinência do tema proposto,  assim  como  de  sua

problematização; exposição coerente; domínio bibliográfico; unidade entre proposição

e argumentação), o currículo e a experiência do candidato na área do programa. Serão

considerados  aprovados  nesta  etapa  os  candidatos  que  obtiverem  nota igual ou

superior a sete (7,0). 

3.4. O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos

aprovados na entrevista/argüição do projeto. 

3.5.  Havendo empate, usar-se-á como critério de desempate a nota da prova escrita do

candidato.

3.6.   Junto à  lista  de aprovação será  divulgada uma lista  de espera,  por  ordem de

classificação. 

3.7. Será considerado eliminado o candidato que não comparecer em quaisquer das

etapas nas datas e horários estipulados neste edital.

4. DO CALENDÁRIO

CALENDÁRIO EXAME SELEÇÃO – MESTRADO

07/11/2014 09h00 – 11h00 - Prova de proficiência em idioma estrangeiro.

10/11/2014
17h30  –  Divulgação  do  resultado  da  Prova  de  proficiência,
exclusivamente no site  www.franca.unesp.br

14/11/2014
09h00  – Sorteio do ponto da prova escrita (com  a  presença de 1
membro do Conselho e 1 funcionário).

09h10 – Início da prova escrita.

01/12/2014
17h30 – Divulgação do resultado da prova escrita, exclusivamente no
site www.franca.unesp.br
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05 e

06/12/2014

Entrevistas com candidatos aprovados na prova escrita.

Horários: Das  09h  às  12h  e  das  14h  às  18h,  no  dia  05/12/14.
                  Das 09h às 12h, no dia 06/12/14.

12/12/2014
17h30  -  Divulgação do resultado final, exclusivamente  no  site
www.franca.unesp.br

12 e

13/03/2015
Matrícula e inscrição em disciplinas do primeiro semestre de 2015.

20/03/2015 Início do ano letivo.

Local das provas: Av. Eufrásia Monteiro Petráglia, 900 – Jardim Dr. Antonio Petráglia – 
                                14409-160 – Franca – SP.
Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão apresentar no ato da matrícula os

seguintes documentos:

- 1 cópia (não autenticada) dos seguintes documentos: CPF / Título de Eleitor / Certidão de
Nascimento ou Casamento / Carteira de Reservista
- 1 foto 3x4 recente
- Formulário de matrícula no Programa (que será disponibilizado no site)
- Formulário de matrícula em disciplinas (que será disponibilizado no site)
-  Termo  de  compromisso  de  orientação  assinado  pelo  orientador(a)  (que  será
disponibilizado no
   site)

– Não há possibilidade de revisão de notas e/ou interposição de recursos.
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ANEXO 1 : QUADRO DE  DOCENTES QUE OFERECERÃO VAGAS NO ANO LETIVO DE 2015
(POR LINHA DE PESQUISA)

Linha: Planejamento e Análise de Políticas de Desenvolvimento Econômico-Social

DOCENTE*
Agnaldo de Sousa Barbosa

Alexandre Marques Mendes
Fernanda de Mello Sant'Anna

Luiz César Ribas
Mauro Ferreira

Paula Regina de Jesus Pinsetta Pavarina
Roberto Louzada

Linha: Planejamento e Análise de Políticas Educacionais

DOCENTE*
Felipe Ziotti Narita

Genaro Alvarenga Fonseca
Hilda Maria Gonçalves da Silva

Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira
Jonas Rafael dos Santos

Lucimary Bernabé P. de Andrade
Maria Madalena Gracioli

Tatiana Noronha de Souza

Vânia de Fátima Martino

*  Informações  sobre  a  área  de  atuação  de  cada  docente  podem  ser
consultadas  na  página  do  Programa  na  internet:
http://www.franca.unesp.br/#!/pos-graduacao/pp/docentes. 
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ANEXO 2

PONTOS DA PROVA ESCRITA

Linha de Pesquisa: Planejamento e Análise de Políticas de Desenvolvimento Econômico-

Social

1. As políticas públicas de desenvolvimento social em perspectiva crítica

2. Políticas públicas e descentralização político-administrativa

3. Sustentabilidade: desafios às políticas públicas de desenvolvimento

Linha de Pesquisa: Planejamento e Análise de Políticas Educacionais

1. Sistema educacional brasileiro

2. Políticas públicas de formação de professores

3. Políticas educacionais na perspectiva da inclusão  
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