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CHAMADA PÚBLICA Nº 44/2014
INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE DISCENTES AO CURSO DE
MESTRADO ACADÊMICO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE
A SEREM ADMITIDOS EM 2015

O Reitor da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio, no uso de
suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público a presente Chamada Pública, para conhecimento
dos interessados na abertura das inscrições para seleção do Curso de Mestrado Acadêmico em Políticas
Públicas e Sociedade, nas datas e demais condições especificadas no presente Edital.

2. Objetivos do Curso
Formar pesquisadores capazes de analisar a sociedade diante das mudanças paradigmáticas que vêm
ocorrendo no âmbito da modernidade, com capacidade de refletir criticamente, na dinâmica do mundo
globalizado, sobre políticas públicas no contexto das especificidades nacionais e regionais.
3. Linhas de Pesquisa

1. VIOLÊNCIA, CONFLITUALIDADE E DIREITOS
Tem como centralidade o estudo dos conflitos, das representações sociais e diferentes práticas e
linguagens da violência, bem como da moral, dos direitos e políticas públicas, das ações coletivas e lutas
sociais, em confronto com os ciclos de insegurança e medo, considerando as relações estabelecidas entre
os processos de mundialização e a expansão das desigualdades sociais e da violência na sociedade
brasileira.
Professores: Maria Glauciria Mota Brasil, Geovani Jacó de Freitas, Rosemary de Oliveira Almeida,
Francisco Horácio da Silva Frota, Maria Helena de Paula Frota e Maria do Socorro Ferreira Osterne.
2. NACIONALIDADES, CULTURAS E COMUNICAÇÃO
Abarca temas focados na dimensão política de grupos diferenciados pela produção e consumo culturais,
pela formação e intercâmbios entre comunidades nacionais, por meio da articulação entre
internacionalização da cultura e reconfiguração simbólica nacional. Assim, em uma perspectiva
interdisciplinar, abordam-se as relações de poder envolvidas na política, gestão, produção e consumo da
arte, da cultura, da comunicação e da educação, incluindo-se nestas tanto práticas sociais
quanto programas governamentais.
Professores: Alexandre Almeida Barbalho, Kadma Marques Rodrigues, Mônica Dias Martins, Jouberth
Max Maranhão Piorsky Aires, Rosemary de Oliveira Almeida e João Tadeu de Andrade, Roberta Manuela
Barros de Andrade.
3. AMBIENTE, TRABALHO E SAÚDE
Aborda temática multidisciplinar de reflexão sobre as variadas determinações e dimensões da sociedade
diante das transformações na saúde, no trabalho e no ambiente em suas repercussões na vida social. A
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preocupação com o ambiente envolve estudos teórico-empíricos da relação saúde x trabalho, políticas
ambientais, políticas de trabalho emprego e renda.
Professores: Liduina Farias Almeida da Costa, João Tadeu de Andrade, João Bosco Feitosa dos Santos
e Francisco Horácio da Silva Frota.
4. GÊNERO, FAMÍLIA E GERAÇÃO
Trata-se de linha de pesquisa preocupada com o estudo da sociabilidade humana em suas múltiplas
formas de manifestação. Alicerça-se na complexidade dos significados de família, das relações de gênero
e das questões geracionais. Lida com categorias que, aparentemente distintas e portadoras de saberes
específicos, resguardam infinitas relações e transversalidades. As transformações observadas na
atualidade com rebatimentos nos modelos e padrões familiares e ressonância nas relações entre o
feminino e o masculino e entre as gerações constituem objeto por excelência desta temática de estudo.
Professores: Maria Helena de Paula Frota, Maria do Socorro Ferreira Osterne, Alexandre Almeida
Barbalho, Francisco Horácio da Silva Frota e Roberta Manuela Barros de Andrade.
4. Vagas


São 15 (quinze) vagas ofertadas, distribuídas conforme os professores orientadores por linhas de
pesquisa, sendo inicialmente mantida a relação preferencial de 01 (um) orientando/professororientador. Serão considerados aprovados os candidatos classificados com média acima de 7,0
(sete), até o limite das vagas, de conformidade com as linhas de pesquisa e os professores
orientadores (Anexo I – Distribuição da oferta de vagas).

5. Público Alvo do Curso


Alunos egressos preferencialmente dos cursos de graduação em Ciências Humanas. Podem
igualmente participar graduados de outras áreas do conhecimento interessados nas linhas de
Pesquisa do MAPPS.

6. Estrutura Curricular e Programa do Curso
O Curso exige o cumprimento de 55 (cinquenta e cinco) créditos, de acordo com a seguinte estrutura
curricular (18 créditos em disciplinas obrigatórias gerais e 07 créditos em disciplinas opcionais), a serem
cumpridos no prazo de um ano, além da dissertação (30 créditos), a ser concluída no ano subsequente.
As disciplinas serão fundamentalmente ministradas de 2ª a 6ª feiras de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às
18h00, sendo exigido, por ocasião da matrícula, documento(s) comprobatório(s) de disponibilidade efetiva
para cursar o Mestrado em regime de dedicação exclusiva.
7. Comissão de Seleção
A Comissão de Seleção do Processo Seletivo 2015 do Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e
Sociedade, designada pela coordenação mediante Portaria nº 3 de 20 de agosto de 2014, é composta por:





Presidente: Prof. Dr. João Tadeu de Andrade
Membro 1: Profª. Drª Roberta Manuela Barros de Andrade
Membro 2: Profª. Drª. Kadma Marques Rodrigues
Membro suplente: Profª. Dra. Mônica Dias Martins

8. Inscrições
8.1. Período de inscrição: 22 de setembro a 06 de outubro de 2014, no horário de 9h00 às 12h00

e de 14h00 às 17h00.
2

8.2. Local/Endereço:
Secretaria do Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade – MAPPS
Bloco do CESA (Centro de Estudos Sociais Aplicados);
Av. Dr. Silas Munguba, 1700- Campus do Itaperi
CEP- 60.740-903 - Fortaleza - Ceará.
Telefone: (85) 3101.98.87
A documentação poderá também ser encaminhada pelos correios, obrigatoriamente via postal
expressa (SEDEX). O prazo final para postagem será o último dia de inscrição acima referido.
8.3. Documentos Necessários:


Curriculum no formato Lattes(formato do CNPq, em versão impressa, disponível para
preenchimento no endereço http://lattes.cnpq.br), com cópias comprobatórias de todos os
documentos e informações nele mencionadas, inclusive cópia de cada artigo científico
publicado na íntegra em revista científica; no caso da autoria de capítulo de livro, uma cópia da
capa, da folha de rosto e do sumário do livro; no caso de artigos em congressos, cópia do
certificado de apresentação do trabalho no congresso. O candidato deverá entregar, juntamente
com a versão impressa do Lattes, o formulário de pontuação do currículo devidamente
preenchido (Anexo II – Formulário de pontuação do Curriculum Lattes), o qual será conferido
na 3ª Fase de seleção, conforme item 9.3.1.
 Ficha de Inscrição devidamente preenchida pelo candidato, disponibilizada no sitio:
www.uece.br/politicaspublicas/(Anexo III – Ficha de Inscrição);
 Cópias autenticadas em cartório da Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor ou
apresentação dos originais (acompanhados de cópia);
 Cópia do diploma do curso de graduação autenticado em cartório ou apresentação do original ou
declaração de concludente até 2014.2;
 Cópia do histórico escolar do curso de graduação autenticado em cartório ou apresentação do
original (acompanhado de cópia);
 Anteprojeto de pesquisa em 03 (três) vias, sem identificação do candidato;
 02 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais (não serão aceitas fotocópias das fotos);
 Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 120,00, através de
depósito no Banco do Brasil – Agência: 008-6 – Conta Corrente: 26038-X; em caso de
transferência, informar o CNPJ do Instituto de Estudos, Pesquisa e Projetos (IEPRO) da
UECE: 00977419/0001-06. Excepcionalmente o pagamento poderá ser realizado na secretaria
do Mestrado.
Todos os documentos deverão ser entregues no ato da inscrição em pasta de plástico;
Os candidatos não aprovados terão o prazo de 90 (noventa) dias, a partir do dia 12 de dezembro
de 2014, para a retirada dos documentos, ao fim do qual toda documentação será descartada pela
secretaria do MAPPS.
 Candidatos estrangeiros devem apresentar reconhecimento ou revalidação de diploma de
graduação.
8.4. Condições para Inscrição
As inscrições para o processo seletivo de discentes ao Curso de Mestrado Acadêmico em Políticas
Públicas e Sociedade, para o período letivo de 2015, deverão ser efetuadas pessoalmente pelo (a)
interessado (a), ou por procurador (a) devidamente constituído (a), nos dias úteis do período definido no
subitem 8.1 e no endereço estabelecido no subitem 8.2. As inscrições poderão também ser efetuadas
pelos correios, via encomenda expressa (SEDEX), com a postagem não posterior ao último dia de
inscrição, conforme estabelecido no subitem 8.1. Poderão inscrever-se no processo seletivo: graduados
(as) ou em fase de conclusão do curso de graduação, desde que cumpram os requisitos formais para
obtenção do título de graduado (a) até a data de matrícula para o primeiro período letivo do Mestrado.
O resultado das inscrições aceitas será divulgado no sitio: www.uece.br/politicaspublicas/ e na Secretaria
do MAPPS.
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Período de inscrição: 22 de setembro a 06 de outubro de 2014, no horário de 9h00às 12h00 e
de 14h00 às 17h00.
Afixação do Resultado das inscrições: 10 de outubro de 2014 às 17h00.
Prazo para Recurso: 13 e 14 de outubro de 2014 de 9h00 às 12h00 e de 14h às 17h00.
Resultado da análise dos Recursos: 15 de outubro de 2014 às 17h00.

9. Das Etapas da Seleção

9.1. – 1ª. Fase: Prova de Conhecimento
9.1.1 – Prova de Conhecimento – Eliminatória
Data: 22 de outubro de 2014 de 14h00 às 18h00 horas.
Local: Sala de Aula do Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade – CESA
Nota Mínima de classificação: 7,0 (sete), em escala de zero a dez.
Característica: A prova, de caráter eliminatório, terá duração de 4 (quatro) horas. A prova escrita deverá
ser feita pelo (a) próprio (a) candidato (a), à mão, não sendo permitida interferência e/ou participação de
outras pessoas, salvo em caso de candidato (a) que tenha solicitado condição especial, em função de
deficiência que impossibilite a redação pelo (a) próprio (a). Neste caso, será designado, pela Comissão de
Seleção, um profissional para auxiliar o candidato na prova. A prova escrita consistirá de um dos temas
dissertativos de acordo com o que consta no item 14 desta Chamada Pública, que será sorteado na hora
de sua realização. Nesta prova, o (a) candidato (a) não será identificado (a) nominalmente.
A divulgação do Resultado dos candidatos aprovados para a segunda fase da seleção será efetuada no
sitio: www.uece.br/politicaspublicas/ e na Secretaria do Curso de Mestrado.

Divulgação do Resultado: 03 de novembro de 2014 às 17h00.
Prazo para Recurso: 04 e 05 de novembro de 2014 de 9h00às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Resultado da análise dos Recursos: 06 de novembro de 2014 às 17h00.
9.2. – 2ª Fase: Avaliação do anteprojeto – Eliminatória
O candidato deve elaborar texto sobre tema de pesquisa de seu interesse na área de Ciências
Humanas,submetido a uma das linhas de pesquisa do Mestrado, incluindo: delimitação do objeto,
perguntas de partida, justificativa, objetivos, indicação teórico-metodológica, cronograma e
referências bibliográficas. O texto deverá ser escrito com espaçamento 1,5; letra Arial, tamanho 12;
devendo conter de 08 (oito) a 12 (doze) páginas. O candidato deverá entregar no ato da inscrição três
cópias deste anteprojeto.
Nota Mínima de classificação: 7 (sete), em escala de zero a dez.
A divulgação do Resultado dos candidatos aprovados para a segunda fase da seleção será efetuada no
sitio: www.uece.br/politicaspublicas/ e na Secretaria do Curso de Mestrado.
Resultado do Anteprojeto: 12 de novembro de 2014 às 17h00
Prazo para Recurso: 13 e 14 de novembro de 2014 de 9h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Resultado da análise dos Recursos: 17 de novembro de 2014 às 17h00.
9.3. – 3ª. Fase: Análise do Curriculum Lattes e Entrevista
9.3.1 – Avaliação do Curriculum Lattes – Classificatória
Esta avaliação é classificatória. Os aspectos analisados no currículo serão pontuados conforme Anexo II –
Formulário de Pontuação do Curriculum Lattes. Somente os itens comprovados serão considerados
para pontuação após conferência expressa item a item, pela Comissão de Seleção.
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O candidato deve trazer preenchido o Formulário de Pontuação do Curriculum Lattes no ato da
inscrição. Se aprovado nas fases anteriores, cada formulário será conferido pela comissão de seleção e ao
que obtiver maior pontuação será atribuída nota 10 (dez), sendo a partir desta pontuação calculadas todas
as demais notas de candidatos com pontuações subsequentes.
9.3.2 – Entrevista – Eliminatória
Data: 18 e 19 de novembro de 2014 de 9h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Serão explorados: Anteprojeto de pesquisa apresentado no ato da inscrição; Curriculum Lattes; as
motivações dos (as) candidatos (as) e detalhes pertinentes à linha de pesquisa pretendida; além de suas
perspectivas de aplicação do Mestrado na prática acadêmica e profissional. Serão aprovados nesta fase
somente os candidatos cujas entrevistas obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete), na escala de 0
(zero) a 10,0 (dez). Cada candidato deverá comparecer com antecedência de 30 (trinta) minutos do
horário divulgado para sua entrevista.
Afixação do Resultado da 3ª Fase: 24 de novembro de 2014 às 17h00.
Prazo para Recurso: 25 e 26 de novembro de 2014 de 9h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Resultado da análise de Recursos: 27 de novembro de 2014 às 17h00.
9.4. – 4ª. Fase: Prova de Língua
9.4.1 - Prova de Língua – Classificatória
Opcional entre: Inglês e Espanhol.
Data: 28 de novembro de 2014, das 14h30min às 16h30min.
Local: Sala de Aula do Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade – CESA.
Prova de caráter classificatório, não há nota mínima de aprovação, porém, o resultado obtido participa com
peso 1,0 na seleção final e vale como proficiência para os que lograrem rendimento igual ou superior a
70%. Nesta prova, será permitido o uso do dicionário.
As notas dos candidatos serão divulgadas no site: www.uece.br/politicaspublicas/ e na Secretaria do
Mestrado.
Divulgação do Resultado da 4ª. Fase: 02 de dezembro de 2014 às 17h00.

Prazo para Recurso: 03 e 04 de dezembro de 2014 de 9h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Resultado da análise de Recursos: 05 de dezembro de 2014 às 17h00.
Resultado da Seleção: 09 de dezembro de 2014 às 17h00.
Prazo para Recurso: 10 e 11 de dezembro de 2014 de 9h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Resultado final da Seleção:12 de dezembro de 2014 às 17h00.
10. Critérios de Seleção
10.1. Ponderação
Itens

Peso

Prova de Conhecimento
Anteprojeto de pesquisa
Curriculum Lattes
Entrevista
Prova de Língua

3 (três)
2 (dois)
1 (um)
3 (três)
1 (um)

Sigla
PC
AP
CL
E
PL

Obs.: A Nota Final será calculada da seguinte forma:

Nota Final =

PC x 3 +PL x1 + AP x 2 + CL x 1 + E x 3
--------------------------------------------------------10
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OBS: A classificação far-se-á pela ordem decrescente das notas finais. Serão selecionados (as) os (as)
candidatos (as) que, pela ordem decrescente de classificação, preencherem o número de vagas
oferecidas. Caso ocorram desistências de candidatos (as) selecionados (as), poderão ser chamados a
ocupar as vagas remanescentes outros (as) candidatos (as) aprovados (as), sendo respeitada a ordem de
classificação.
10.2. Critérios de Desempate
Em caso de empate, será verificado o diferencial de nota dos seguintes itens em ordem decrescente de
importância: Anteprojeto, Entrevista e Prova de Conhecimento.
11. Divulgação dos Resultados e Recursos
11.1. A divulgação dos resultados de todas as etapas obedecerá ao disposto nos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4,
sendo realizada no sitio www.uece.br/politicaspublicas e na Secretaria do Curso de Mestrado.
11.2. Requerimentos de recursos somente serão acolhidos se interpostos nos prazos definidos e deverão
obrigatoriamente ser apresentados no formulário padrão denominado “Requerimento de Recurso” que se
encontra em anexo a esta Chamada Pública (Anexo IV). Os requerimentos dos recursos deverão

ser encaminhados ao Protocolo Geral da UECE, no campus do Itaperi.
11.3. Os resultados finais serão divulgados até o dia 12 de dezembro de 2014, nos mesmos locais
acima mencionados. Do resultado final só serão cabíveis recursos à coordenação do curso e à PróReitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGPq) da UECE, na hipótese de vício de forma.
11.4. Os requerimentos de reconsideração e de recursos dirigidos ao Colegiado do Mestrado Acadêmico
em Políticas Públicas e Sociedade devem ser apresentados pelo (a) candidato (a) ou representante legal
no endereço indicado no subitem 8.2 deste Edital.
11.5. Os recursos dirigidos à PROPGPq da UECE devem ser apresentados pelo (a) candidato (a) ou
representante legal, diretamente à PROPGPq, no prédio da Reitoria da UECE, 1º andar, Av. Dr. Silas
Munguba, 1700 – Campus do Itaperi, Fortaleza, CE.
12. Admissão
12.1. Matrícula
A admissão dos (as) candidatos (as) selecionados (as) no Curso se concretizará pela efetivação da
matrícula na Secretaria do Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade.
12.2. Não será permitida matrícula concomitante em mais de um curso de pós-graduação stricto sensu da
UECE.
12.3. Candidatos (as) inscritos (as) no processo seletivo para o Mestrado em fase de conclusão de seu
Curso de Graduação, se selecionados (as), deverão apresentar diploma ou certificado de conclusão do
respectivo curso no ato da matrícula na Secretaria do Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e
Sociedade.

13. Disposições Finais
13.1. Será desclassificado (a) e automaticamente excluído (a) do processo seletivo, o (a) candidato (a)
que:
a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção.
b) Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas nesta
Chamada Pública.
6

c) Não obtiver a nota mínima estabelecida na 1ª Fase (Prova de Conhecimento), 2ª Fase
(Anteprojeto) e 3ª Fase (Análise de Currículo Lattes e Entrevista).
13.2. A documentação dos (as) candidatos (as) não aprovados (as) permanecerá na Secretaria do
Mestrado por um período de até 3 (três) meses após a divulgação do resultado final. Findo este período, a
documentação será inutilizada, salvo se o (a) candidato (a) providenciar envelope endereçado e
pagamento das taxas postais para sua devolução via correio, ou vier recolher pessoalmente sua
documentação.
13.3. Ao inscrever-se no presente processo seletivo, o (a) candidato (a) reconhece e aceita as normas
estabelecidas nesta Chamada Pública e no regulamento do Curso de Pós-Graduação ao qual se inscreve,
neste caso, o Curso de Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade da Universidade
Estadual do Ceará – UECE.

13.4. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, pela Coordenação do Mestrado e pela
PROPGPq da Universidade Estadual do Ceará – UECE, de acordo com o regulamento do Curso e
Normas para Cursos e Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, conforme as suas competências.

14. Temas Dissertativos
(1) As relações familiares, gênero e geração no Brasil contemporâneo
(2) Políticas Culturais, comunicação e identidade no Mundo globalizado
(3) As Ciências sociais hoje: heranças, rupturas e sínteses
(4) A interpretação da sociedade moderna na perspectiva de Max, Weber e Durkheim
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Fortaleza, 03 de setembro de 2014.

Prof. Dr. José Jackson Sampaio
Reitor da Universidade Estadual do Ceará
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