
 

 

EDITAL Nº 369/2018 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 333/2018 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE DISCENTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS  
MESTRADO PROFISSIONAL - 1º SEMESTRE/2019 

 
 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, retifica o Edital nº 333/2018, referente ao processo de seleção 
dos candidatos ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas (PPGPP), em nível de Mestrado Profissional, Campus São Borja. 
 
Onde se lê: 
(...)  
 
6.4. A seleção dos candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas (PPGPP) será realizada considerando as seguintes etapas e respectivas 
pontuações: 
a) 1ª etapa: análise do  projeto (conteúdo, compatibilidade  com  as  linhas  de 
pesquisa) (Eliminatória: peso 4,0) (conforme modelo em Anexo III); 
b) 2ª etapa: prova oral (capacidade argumentativa acerca do projeto, trajetória 
acadêmico/profissional e demais questões de ordem teórica e técnica que a banca 
entender pertinentes) (Eliminatória: peso 4,0); 
c) 3ª etapa: análise do Currículo Lattes (Classificatória: peso 2,0). 
(...)  
 
Leia-se:  
(...)  
 
6.4. A seleção dos candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas (PPGPP) será realizada considerando as seguintes etapas e respectivas 
pontuações: 
a) 1ª etapa: análise do projeto (conteúdo, compatibilidade com as linhas de 
pesquisa) (Eliminatória: peso 4,0) (conforme modelo em Anexo III) – nota mínima 
para não sofrer eliminação deve ser 6,0; 
b) 2ª etapa: prova oral (capacidade argumentativa acerca do projeto, trajetória 
acadêmico/profissional e demais questões de ordem teórica e técnica que a banca 
entender pertinentes) (Classificatória: peso 4,0); 
c) 3ª etapa: análise do Currículo Lattes (Classificatória: peso 2,0). 
(...)  
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Onde se lê: 
(...)  
 
9.1 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que seguem: 
(...)  
i) prova oral: 09/11/2018, 12/11/2018, 13/11/2018 e 14/11/2018; 
(...)  
 
Leia-se:  
(...) 
 
9.1 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que seguem: 
(...)  
i) prova oral: 12/11/2018, 13/11/2018 e 14/11/2018; 
(...)  
 
Bagé, 26 de outubro de 2018. 

 
 
 
 

Marco Antonio Fontoura Hansen 
 Reitor 

 


