EDITAL N.º 279/2015
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 276/2015

A Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA retifica o Edital nº 276/2015,
referente ao período de matrícula para ingresso no Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas (PPGPP), em nível de Mestrado Profissional, Campus São Borja,
conforme abaixo:
Onde se lê:
[...]
6.13 Os candidatos que não entregarem o projeto no ato da inscrição e que não
obedecerem ao item 6.11 serão desclassificados;
[...]
10.1 O ingresso de recurso referente a resultados do processo seletivo deverá ser
protocolado junto à Secretaria Acadêmica do Campus São Borja de acordo com os
horários dispostos no item 1.1.
[...]
ANEXO II
Indicação de bibliografia para a realização da prova escrita
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en Brasil. Banco Interamericano de Desarrollo: INDES, 1997. Disponível em:
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FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à
prática da análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e políticas
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2008.
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CAPELLA, Cláudia Niedhardt. Formação da agenda governamental: perspectivas
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2005.
Disponível
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Desenvolvimentismo, conflito e conciliação de interesses na
política de construção de hidrelétricas na Amazônia brasileira. Textos para
Discussão: IPEA, 2013. Disponível em:
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[...]

Leia-se:
[...]
6.13 Os candidatos que não entregarem o projeto no ato da inscrição e que não
obedecerem ao item 6.12 serão desclassificados;
[...]
10.1 Para o ingresso de recursos referente a resultados do processo seletivo, o
candidato deverá preencher o formulário no ANEXO V e encaminhá-lo para o e-mail
mppp.unipampa@gmail.com
[...]
ANEXO II
Indicação de bibliografia para a realização da prova escrita
ABERS, Rebecca et al. Representando a diversidade: Estado, sociedade e “relações
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Exclui o item:
[...]
5.5 O número de candidatos aprovados poderá ser menor que o número de vagas.
[...]
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Inclui-se:
[...]
6.26 A etapa de análise do pré-projeto será realizada exclusivamente aos candidatos
aprovados na prova escrita.
6.27 A prova de avaliação oral será realizada exclusivamente aos candidatos
aprovados na prova escrita e na análise do pré-projeto.
[...]
10.8 As respostas para os recursos serão comunicadas aos candidatos através de
seus respectivos e-mails e cabe ao candidato verificar junto ao PPGPP o recebimento
do recurso.
[...]

ANEXO V

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

À Comissão de Seleção,
Solicito revisão do:
(
(
(

) resultado das Inscrições
(
) resultado da Prova Escrita
(
) resultado da análise do Pré-Projeto

) resultado da análise do Currículo Lattes
) resultado da Avaliação Oral

Eu,
________________________________________________,
portador
de
documento de identidade nº ______________________, candidato inscrito para uma
vaga no Curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas do Programa de Pós
Graduação em Políticas Públicas, apresento recurso junto ao Comissão de Seleção
do referido Programa. Os motivos para a interposição de recurso, são:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

__________________, ______de _________________ de_______

________________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)
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Parecer da Comissão de Seleção:
( ) Deferido
( ) Indeferido
Justificativa:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

São Borja - RS, ______de _________________ de _______

COMISSÃO DE SELEÇÃO

Bagé, 30 de novembro de 2015.

Ulrika Arns
Reitora
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