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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 363/2020

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 334/2020

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica
o Edital nº 334/2020, referente ao processo de seleção dos candidatos ao corpo discente do Programa de
Pós-Graduação em Polí�cas Públicas (PPGPP), nível de Mestrado Profissional, Campus São Borja,
conforme abaixo:

Onde se lê:

(...)

6. DA SELEÇÃO

(...)

6.4. A seleção dos(as) candidatos(as) ao Mestrado em Polí�cas Públicas (PPGPP-UNIPAMPA) será
realizada considerando as seguintes etapas e respec�vas pontuações:

1. 1ª etapa: análise do projeto (conteúdo, compa�bilidade com as linhas de pesquisa – Eliminatória, peso
6,0, conforme modelo e critérios de avaliação em Anexo III). Peso de corte: 3,6 pontos.

2. 2ª etapa: análise do currículo La�es, conforme critérios con�dos no Anexo IV (Classificatória: peso 4,0).

(...)

 

Leia-se:

(...)

6. DA SELEÇÃO

(...)

 

6.4. A seleção dos(as) candidatos(as) ao Mestrado em Polí�cas Públicas (PPGPP-UNIPAMPA) será
realizada considerando as seguintes etapas e respec�vas pontuações:

1. 1ª etapa: análise do projeto (conteúdo, compa�bilidade com as linhas de pesquisa – Eliminatória, peso
6,0, conforme modelo e critérios de avaliação em Anexo III). Peso de corte: 3,6 pontos.

1.1 Os projetos a serem analisados deverão ser encaminhados pelos candidatos no período definido no
cronograma constante do item 11 deste edital.

1.2 Os projetos para análise devem ser enviados pelos candidatos, em pdf, para o e-
mail mppp.unipampa@gmail.com, indicando: “Projeto Seleção Mestrado em Polí�cas Públicas – Nome
do candidato”

1.3 Serão analisados somente os projetos de candidatos com inscrição homologada nos termos deste
edital

1.4 Os candidatos que não enviarem os projetos conforme definido neste edital estarão eliminados deste
processo sele�vo.

Boletim de Serviço Eletrônico em 27/11/2020 
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2. 2ª etapa: análise do currículo La�es, conforme critérios con�dos no Anexo IV (Classificatória: peso 4,0).

(...)

 

Onde se lê:

(...)

11. DATAS IMPORTANTES

11.1 As fases do processo sele�vo, com as respec�vas datas, são as que seguem:

a) Período de Inscrições: 19/11/2020 a 04/12/2020.

a) Período de Inscrições: 19/11/2020 a 04/12/2020.

b) Divulgação das Inscrições Homologadas: até 09/12/2020.

c) Período para Recursos de homologação: até 11/12/2020.

d) Homologação Final e divulgação dos nomes da Comissão de Seleção: até 15/12/2020.

e) Prazo para arguição de impedimento de membro da Comissão de Seleção: até 17/12/2020.

f) Prazo para resposta aos pedidos de arguição de impedimento: até 18/12/2020.

g) Período da Seleção: 04/01/2021 a 20/02/2021. 

h) Resultados Preliminares do Processo Sele�vo: até 23/02/2020.

i) Período para Recursos: até 25/02/2021.

j) Divulgação de Resultados Finais: até 01/03/2021.

k) Período de Matrícula condicional: 08/03/2021 a 10/03/2021.

l) Período para complementação de documentação: até 12/03/2021.

m) Divulgação dos resultados finais da matrícula condicional: até 16/03/2021.

n) Período de matrícula em disciplinas (Secretaria Acadêmica): 18/03/2021 a 19/03/2020

(...)

 

Leia-se:

(...)

11. DATAS IMPORTANTES

11.1 As fases do processo sele�vo, com as respec�vas datas, são as que seguem:

a) Período de Inscrições: 19/11/2020 a 04/12/2020.

a) Período de Inscrições: 19/11/2020 a 04/12/2020.

b) Divulgação das Inscrições Homologadas: até 09/12/2020.

c) Período para Recursos de homologação: até 11/12/2020.

d) Homologação Final e divulgação dos nomes da Comissão de Seleção: até 15/12/2020.

e) Prazo para arguição de impedimento de membro da Comissão de Seleção: até 17/12/2020.

f) Prazo para resposta aos pedidos de arguição de impedimento: até 18/12/2020.

g) Período para envio de cópia de projeto em PDF, conforme item 6.4: de 16/12/2020 a 04/01/2021
(Enviar para o e-mail:  mppp.unipampa@gmail.com)

h) Período da Seleção: 04/01/2021 a 20/02/2021. 

i) Resultados Preliminares do Processo Sele�vo: até 23/02/2020.

mailto:mppp.unipampa@gmail.com
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j) Período para Recursos: até 25/02/2021.

k) Divulgação de Resultados Finais: até 01/03/2021.

l) Período de Matrícula condicional: 08/03/2021 a 10/03/2021.

m) Período para complementação de documentação: até 12/03/2021.

n) Divulgação dos resultados finais da matrícula condicional: até 16/03/2021.

o) Período de matrícula em disciplinas (Secretaria Acadêmica): 18/03/2021 a 19/03/2021.

(...)

Bagé, 27 de novembro de 2020.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 27/11/2020, às
10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0412614 e
o código CRC 03618988.

Referência: Processo nº 23100.015118/2020-61 SEI nº 0412614

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

