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EDITAL n.º 01/2016 - ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO NO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL, AMBIENTE E POLÍTICAS PÚBLICAS

A Comissão de Seleção para o

Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas,

da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR) da Universidade Federal Fluminense em 

Campos dos Goytacazes, instituída pela DTS ESR n.º 08/2016

torna público o Edital de Seleção Nacional para o Curso de Mestrado

de até 15 (quinze) vagas na

O objetivo do curso de Pós

Ambiente e Políticas Públicas

competências de pesquisadores e docentes, de ge

associações e movimentos sociais. Busca a formação de profissionais capazes de 

compreender e analisar as múltiplas dimensões envolvidas nos fen

elas sociais, espaciais, políticas, econômicas

desenvolver habilidades e competências para a atuação

implantação e na avaliação de políticas públicas.

As Linhas de Pesquisa do Programa de Pós

Ambiente e Políticas Públicas são: 

Desenvolvimento, Políticas Públicas, Conflito e Cidadania.

A Seleção dos candidatos ao Mestrado em De

Públicas, aceitará graduados das seguintes áreas: 

Geografia, História, Serviço Social, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Direito,

Ecologia, Engenharia Agron
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ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO NO PROGRAMA DE 

GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL, AMBIENTE E POLÍTICAS PÚBLICAS

TURMA 2016 

Comissão de Seleção para o Processo Seletivo 2016 do Programa de

Regional, Ambiente e Políticas Públicas, vinculado ao 

da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR) da Universidade Federal Fluminense em 

instituída pela DTS ESR n.º 08/2016, no uso de suas atribuições

rna público o Edital de Seleção Nacional para o Curso de Mestrado, para o

na turma de 2016. 

O objetivo do curso de Pós-graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento Regional,

Ambiente e Políticas Públicas é promover a qualificação e o a

competências de pesquisadores e docentes, de gestores públicos e de quadros de

associações e movimentos sociais. Busca a formação de profissionais capazes de 

compreender e analisar as múltiplas dimensões envolvidas nos fenômenos regionais

elas sociais, espaciais, políticas, econômicas, culturais e ambientais. Propõe

habilidades e competências para a atuação na pesquisa, na concepção,

avaliação de políticas públicas. 

do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, 

Ambiente e Políticas Públicas são: a) Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento

Desenvolvimento, Políticas Públicas, Conflito e Cidadania. 

A Seleção dos candidatos ao Mestrado em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas 

Públicas, aceitará graduados das seguintes áreas: Ciências Econômicas, Ciências Sociais, 

Geografia, História, Serviço Social, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Direito,

Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Pedagogia.
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ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO NO PROGRAMA DE 

GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL, AMBIENTE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Processo Seletivo 2016 do Programa de Pós-graduação em 

vinculado ao Instituto de Ciências 

da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR) da Universidade Federal Fluminense em 

no uso de suas atribuições, 

para o preenchimento 

graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento Regional, 

aperfeiçoamento das 

stores públicos e de quadros de 

associações e movimentos sociais. Busca a formação de profissionais capazes de 

ômenos regionais, sejam 

e ambientais. Propõe-se, ainda, a 

na pesquisa, na concepção, na 

Graduação em Desenvolvimento Regional, 

a) Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento e b) 

senvolvimento Regional, Ambiente e Políticas 

Ciências Econômicas, Ciências Sociais, 

Geografia, História, Serviço Social, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Direito, 

ômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Pedagogia. 
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1. INSCRIÇÃO 

1.1. O período de inscrição será de 

documentação para a

(SEDEX COM AR), com data 

inscrições. 

1.2 – Documentos a serem enviados para a inscrição

1.2.1. Ficha de inscrição (

1.2.2. Cópia de documentos pessoais: CPF e 

1.2.3. Curriculum Vitae, da plataforma lattes

(uma) via; 

1.2.4. Projeto de Dissertação: com indicação de uma linha de pesquisa

via impressa (Modelo 

formato pdf; 

1.2.5. Diplomas e histó

via - cópia autenticada

1.2.6. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$100,00 (cem 

reais), por meio de GRU SIMPLES.

Para pagamento da Guia de Recolhimento da Un

acessando o link:  

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp

e, preencha todos os campos com as informações a seguir:

Unidade Gestora (UG):

Gestão: 15227 

Código de Recolhimento: 

Número de Referência
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O período de inscrição será de 20 de abril de 2016 a 30

para a inscrição deverá ser encaminhada somente

(SEDEX COM AR), com data de postagem não posterior ao prazo de encerramento das 

Documentos a serem enviados para a inscrição 

Ficha de inscrição (Modelo - Anexo 1) 

Cópia de documentos pessoais: CPF e RG; 

Curriculum Vitae, da plataforma lattes, com suas respectivas comprovações: 01 

. Projeto de Dissertação: com indicação de uma linha de pesquisa

odelo - Anexo 2), e cópia digital, em CD, do projeto de dissertação em 

Diplomas e históricos escolares de graduação ou documentos equivalentes (01 

autenticada). 

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$100,00 (cem 

eais), por meio de GRU SIMPLES. 

Para pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), pr

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp

preencha todos os campos com as informações a seguir: 

: 153056 

Código de Recolhimento: 28832-2 

Número de Referência: 0250158121 
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 de maio de 2016. A 

somente por via expressa 

de postagem não posterior ao prazo de encerramento das 

com suas respectivas comprovações: 01 

. Projeto de Dissertação: com indicação de uma linha de pesquisa. Com 01 (uma) 

), e cópia digital, em CD, do projeto de dissertação em 

ocumentos equivalentes (01 

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$100,00 (cem 

ião (GRU), preencha o documento 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp 
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Competência: mês /ano em que a taxa será paga.

Vencimento: 30/05/2016

CPF do Contribuinte:

Valor Principal: R$ 100,00

Valor Total: R$ 100,00

1.2.7 Endereço para postagem 

Universidade Federal Fl

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional,

Púbicas  

Secretaria de Pós-Graduação

Rua José do Patrocínio, 71 

Bloco G – Sala 104 

Campos dos Goytacaz

CEP: 28010-385 

2. PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1 – Número de vagas 

Serão ofertadas 15 (quinze) 

2.2 Etapas para a seleção: 

1ªEtapa: Prova de conhecimentos específicos e compreensão de texto em língua

estrangeira (inglês ou francês)

a) Prova Escrita individual

Anexo 3 deste Edital, sem direito a consulta durante a realização da prova.

questões vinculadas a um conteúdo comum e ao conteúdo de cada linha de pesquisa. O 
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mês /ano em que a taxa será paga. 

/2016 

: coloque o seu CPF 

R$ 100,00 

R$ 100,00 

ara postagem  

Universidade Federal Fluminense – Campos dos Goytacazes 

Graduação em Desenvolvimento Regional, 

Graduação 

atrocínio, 71 – Centro 

Campos dos Goytacazes – RJ 

 

15 (quinze) vagas. 

 

: Prova de conhecimentos específicos e compreensão de texto em língua

francês). 

individual com questões elaboradas a partir da bibliografia indicada 

deste Edital, sem direito a consulta durante a realização da prova.

questões vinculadas a um conteúdo comum e ao conteúdo de cada linha de pesquisa. O 
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 Ambiente e Políticas 

: Prova de conhecimentos específicos e compreensão de texto em língua 

com questões elaboradas a partir da bibliografia indicada no 

deste Edital, sem direito a consulta durante a realização da prova.A prova terá 

questões vinculadas a um conteúdo comum e ao conteúdo de cada linha de pesquisa. O 
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candidato deverá responder 

outra vinculada a uma das linhas de pesquisa.

A prova será realizada somente na data prevista, em local e horário definidos pela Comissão 

de Seleção e terá duração de quatro horas. 

Seleção sem a identificação nominal do candidato. A 

uma escala de zero a dez. Para que o candidato seja aprovado no processo seletivo, exige

que a nota final nessa etapa seja 

usará como base de Avaliação

conteúdos contemplados na bibliografia indicada

perguntas formuladas, ob

ordenamento lógico dos argumentos, precisão conceitual, clareza e adequação à norma 

culta do português escrito).

b) A Prova de Inglês/Francês

definidos pela Comissão de Seleção 

individual de dicionário (versão impressa)

habilitado nessa etapa. Os 

Comissão usará como base de Avaliação 

Inglês ou Francês. 

2ª Etapa: Avaliação de currículo, avaliação do proje

sobre o projeto. 

Esta etapa compõe-se de três momentos distin

a) A avaliação do currículo da base lattes

b) A avaliação do projeto preliminar de pesquisa 

c) A arguição sobre o projeto diante da banca de seleção.
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verá responder duas questões, sendo uma vinculada ao conteúdo comum e a 

outra vinculada a uma das linhas de pesquisa. 

A prova será realizada somente na data prevista, em local e horário definidos pela Comissão 

de Seleção e terá duração de quatro horas. Será realizada e avaliada pela Comissão de 

Seleção sem a identificação nominal do candidato. A nota final da prova será atribuída em 

uma escala de zero a dez. Para que o candidato seja aprovado no processo seletivo, exige

final nessa etapa seja igual ou superior a 7,00 (sete) pontos

Avaliação os seguintes critérios: demonstração de

conteúdos contemplados na bibliografia indicada (Anexo 3), adequação das respostas às 

perguntas formuladas, objetividade e capacidade de expressão escrita (incluindo 

ordenamento lógico dos argumentos, precisão conceitual, clareza e adequação à norma 

culta do português escrito). 

A Prova de Inglês/Francês será realizada somente na data prevista, em local e horári

definidos pela Comissão de Seleção e terá duração de duas horas, sendo permitido o uso 

(versão impressa). O candidato poderá ser 

nessa etapa. Os não habilitados serão eliminados do processo seletivo.

Comissão usará como base de Avaliação a compreensão e a interpretação de um texto em 

: Avaliação de currículo, avaliação do projeto preliminar de pesquisa e argu

se de três momentos distintos: 

A avaliação do currículo da base lattes. 

projeto preliminar de pesquisa  

A arguição sobre o projeto diante da banca de seleção. 

Graduação em Desenvolvimento Regional, 
Ambiente e Políticas Públicas 

 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional ESR 
CEP: 28010-385 

0622 / (22) 2722-0334 

sendo uma vinculada ao conteúdo comum e a 

A prova será realizada somente na data prevista, em local e horário definidos pela Comissão 

á realizada e avaliada pela Comissão de 

a prova será atribuída em 

uma escala de zero a dez. Para que o candidato seja aprovado no processo seletivo, exige-se 

pontos. A referida Comissão 

ação de conhecimento dos 

, adequação das respostas às 

jetividade e capacidade de expressão escrita (incluindo 

ordenamento lógico dos argumentos, precisão conceitual, clareza e adequação à norma 

será realizada somente na data prevista, em local e horário 

terá duração de duas horas, sendo permitido o uso 

ser habilitado ou não-

não habilitados serão eliminados do processo seletivo. A 

pretação de um texto em 

to preliminar de pesquisa e arguição 
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Para que o candidato seja aprovado nessa segunda etapa, a média final será calculada da 

seguinte forma: 

Média Final da 2ª Etapa = 

4) + Nota da arguição do projeto (peso 4)

A média final nessa etapa deve ser igual ou superior a 7,00 (sete) pontos.

Base de Avaliação do Projeto Preliminar de Pesquisa:

a) estrutura (questões, objetivos, justificativa, adequação às normas da ABNT);

b) factibilidade de acordo com a linha de pesquisa indicada;

c) exequibilidade em dois anos;

d) ordenamento lógico dos argumentos, precisão conceitual

culta do português escrito; e

e) referencial teórico-metodológico.

2.3 Critérios para ingresso no Curso

a) Candidatos que obtiverem nota 

habilitados na prova de língua estrangeira

b) Candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,00

Observando o caráter eliminatório das etapas, a classificação final dos candidatos será 

obtida pela fórmula a seguir, considerando o arredondamento para duas casas decimais:

��������� =����	��
� 1 + 
2
 

c) A lista de selecionados será composta pelos candidatos aprovados na seleção, 

considerando-se o limite de vagas ofertadas.

d) Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, pel

maior nota na Etapa 1. Em 
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Para que o candidato seja aprovado nessa segunda etapa, a média final será calculada da 

a Final da 2ª Etapa = Nota do currículo (peso 2) + Nota da avaliação do projeto (peso 

do projeto (peso 4) 

A média final nessa etapa deve ser igual ou superior a 7,00 (sete) pontos.

Base de Avaliação do Projeto Preliminar de Pesquisa: 

a) estrutura (questões, objetivos, justificativa, adequação às normas da ABNT);

b) factibilidade de acordo com a linha de pesquisa indicada; 

c) exequibilidade em dois anos; 

d) ordenamento lógico dos argumentos, precisão conceitual e clareza

culta do português escrito; e 

metodológico. 

2.3 Critérios para ingresso no Curso 

Candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,00 (sete) na prova escrita 

habilitados na prova de língua estrangeira. 

e obtiverem nota igual ou superior a 7,00 (sete) na segunda etapa

Observando o caráter eliminatório das etapas, a classificação final dos candidatos será 

obtida pela fórmula a seguir, considerando o arredondamento para duas casas decimais:

1 + ����	��
� 2 
2 
 

) A lista de selecionados será composta pelos candidatos aprovados na seleção, 

se o limite de vagas ofertadas. 

) Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, pel

1. Em persistindo o empate, o critério será o candidato 
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Para que o candidato seja aprovado nessa segunda etapa, a média final será calculada da 

avaliação do projeto (peso 

A média final nessa etapa deve ser igual ou superior a 7,00 (sete) pontos. 

a) estrutura (questões, objetivos, justificativa, adequação às normas da ABNT); 

clareza conforme a norma 

na prova escrita e forem 

segunda etapa; 

Observando o caráter eliminatório das etapas, a classificação final dos candidatos será 

obtida pela fórmula a seguir, considerando o arredondamento para duas casas decimais: 

) A lista de selecionados será composta pelos candidatos aprovados na seleção, 

) Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, pela ordem: 

candidato de maior idade. 
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3. DOCUMENTOS NA MATRÍCULA 

3.1. Os candidatos aprovados na Seleção deverão apresentar no ato da matrícula, cuja data 

será informada posteriormente, os seg

3.1.1. Formulário de Matrícula 

3.1.2. Histórico do Curso de Graduação (original e cópia); 

3.1.3. Diploma de Graduação obtido em curso reconhecido pelo MEC (original e cópia); 

3.1.4. Carteira de identidade (original e cópia); 

3.1.5. CPF (original e cópia); 

3.1.6. 02 fotografias 3x4.

 

4. RECURSOS 

4.1. Os candidatos inscritos nos termos deste Edital poderão recorrer dos seguintes atos:

a) do indeferimento de inscrição, no prazo de 01 (um) dia útil a contar da data de sua 

divulgação, com pedido protocolado junto à Secretaria do Programa, no endereço citado no 

item 1.2.7, dirigido à Comissão de Seleção, que julgará o recurso no prazo de 2 (dois)

úteis; 

b) da correção das provas escritas, no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da data

divulgação dos resultados

endereço citado no item 

prazo de 2 (dois) dias úteis;

c) da classificação final e de

(um) dia útil a contar da data de sua divulgação, com pedido protocolado junto à Secretaria 

do Programa, no endereço citado no item 

o recurso no prazo de 2 (dois
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3. DOCUMENTOS NA MATRÍCULA  

3.1. Os candidatos aprovados na Seleção deverão apresentar no ato da matrícula, cuja data 

será informada posteriormente, os seguintes documentos:  

3.1.1. Formulário de Matrícula  

3.1.2. Histórico do Curso de Graduação (original e cópia);  

3.1.3. Diploma de Graduação obtido em curso reconhecido pelo MEC (original e cópia); 

3.1.4. Carteira de identidade (original e cópia);  

CPF (original e cópia);  

3.1.6. 02 fotografias 3x4. 

Os candidatos inscritos nos termos deste Edital poderão recorrer dos seguintes atos:

a) do indeferimento de inscrição, no prazo de 01 (um) dia útil a contar da data de sua 

m pedido protocolado junto à Secretaria do Programa, no endereço citado no 

dirigido à Comissão de Seleção, que julgará o recurso no prazo de 2 (dois)

b) da correção das provas escritas, no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da data

dos resultados, com pedido protocolado junto à Secretaria do Programa, no 

1.2.7, dirigido à Comissão de Seleção, que julgará o recurso no 

prazo de 2 (dois) dias úteis; 

c) da classificação final e de eventuais equívocos na ordem de classificação, no prazo de 01 

(um) dia útil a contar da data de sua divulgação, com pedido protocolado junto à Secretaria 

do Programa, no endereço citado no item 1.2.7, dirigido à Comissão de Seleção, que julgará 

o recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
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3.1. Os candidatos aprovados na Seleção deverão apresentar no ato da matrícula, cuja data 

3.1.3. Diploma de Graduação obtido em curso reconhecido pelo MEC (original e cópia);  

Os candidatos inscritos nos termos deste Edital poderão recorrer dos seguintes atos: 

a) do indeferimento de inscrição, no prazo de 01 (um) dia útil a contar da data de sua 

m pedido protocolado junto à Secretaria do Programa, no endereço citado no 

dirigido à Comissão de Seleção, que julgará o recurso no prazo de 2 (dois) dias 

b) da correção das provas escritas, no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da data de 

, com pedido protocolado junto à Secretaria do Programa, no 

, dirigido à Comissão de Seleção, que julgará o recurso no 

na ordem de classificação, no prazo de 01 

(um) dia útil a contar da data de sua divulgação, com pedido protocolado junto à Secretaria 

, dirigido à Comissão de Seleção, que julgará 
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Observação: Havendo alteração na Classificação Final por motivo de deferimento de recurso, 

essa deverá ser retificada e republicada.

5. CALENDÁRIO 

Inscrição 

Homologação 

Prova Escrita 

Prova de Língua Estrangeira

Resultados 

Arguição de Pré-projetos 

Divulgação dos Resultados 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) A divulgação dos resultados de cada etapa contemplará o número de inscrição e notas dos 

candidatos aprovados nessa etapa e convocados par

b) A divulgação dos resultados finais contemplará 

selecionados em ordem decrescente de classificação nas linhas de pesquisa; 

c) O número final dos aprovados poderá ser inferior ao número de vagas fixadas neste Edital; 
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Observação: Havendo alteração na Classificação Final por motivo de deferimento de recurso, 

essa deverá ser retificada e republicada. 

20 de abril  a 30 de maio de 2016

05 de junho de 2016 

Primeira Etapa 

4 de julho de 2016,  às 9:00h

ngua Estrangeira 5 de julho de 2016, às  9:00h

11 de julho de 2016 

Segunda Etapa 

25, 26 e 27 de julho de 2016

 1 de agosto de 2016 

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

a) A divulgação dos resultados de cada etapa contemplará o número de inscrição e notas dos 

candidatos aprovados nessa etapa e convocados para realização da etapa seguinte;

b) A divulgação dos resultados finais contemplará o número de inscrição dos candidatos 

selecionados em ordem decrescente de classificação nas linhas de pesquisa; 

c) O número final dos aprovados poderá ser inferior ao número de vagas fixadas neste Edital; 
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Observação: Havendo alteração na Classificação Final por motivo de deferimento de recurso, 

de 2016 

às 9:00h 

às  9:00h 

de 2016 

a) A divulgação dos resultados de cada etapa contemplará o número de inscrição e notas dos 

a realização da etapa seguinte; 

de inscrição dos candidatos 

selecionados em ordem decrescente de classificação nas linhas de pesquisa;  

c) O número final dos aprovados poderá ser inferior ao número de vagas fixadas neste Edital;  
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d) A coordenação do PPGDAP não assegura a concessão de bo

selecionados;  

e) Os candidatos aprovados deverão apresentar, no ato da matrícula, o original e a cópia dos 

documentos solicitados na inscrição.

f) Os resultados serão divulgados na página 

g) As informações prestadas na documentação de inscrição são de inteira responsabilidade 

do candidato. Caso, a qualquer tempo, seja comprovada falsidade nas informações, a 

inscrição do candidato ou a matrícula do 
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d) A coordenação do PPGDAP não assegura a concessão de bolsa de estudo aos candidatos 

e) Os candidatos aprovados deverão apresentar, no ato da matrícula, o original e a cópia dos 

documentos solicitados na inscrição. 

f) Os resultados serão divulgados na página do Programa: http://www.ppgdap.uff.br/

As informações prestadas na documentação de inscrição são de inteira responsabilidade 

do candidato. Caso, a qualquer tempo, seja comprovada falsidade nas informações, a 

inscrição do candidato ou a matrícula do aluno poderá ser cancelada. 

Graduação em Desenvolvimento Regional, 
Ambiente e Políticas Públicas 

 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional ESR 
CEP: 28010-385 

0622 / (22) 2722-0334 

lsa de estudo aos candidatos 

e) Os candidatos aprovados deverão apresentar, no ato da matrícula, o original e a cópia dos 

http://www.ppgdap.uff.br/ . 

As informações prestadas na documentação de inscrição são de inteira responsabilidade 

do candidato. Caso, a qualquer tempo, seja comprovada falsidade nas informações, a 



Universidade Federal Fluminense
Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional

 
 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional ESR
Rua José do Patrocínio, nº 71 Centro 

Telefones: (22) 2733

ANEXO 1 

Linha de Pesquisa:                

     

Idioma da Prova de língua estrangeira:

Portador de necessidades especiais? Caso positivo, favor informar as condições necessárias 

para a sua participação: ______________________________

Nome Completo:_____________________________

Data de Nascimento: ____/____/___

Local de Nascimento: ________________________________ Estado: __

Estado Civil: _________________________________ Nº de dependentes: 

RG:______________________Órgão Exp./UF___

CPF:________________________________ Doc. 

Título Eleitoral:___________________________

Endereço Residencial:_______________

___________________________________ 

Cidade: __________________________________ 

Telefones para Contato: Res.: (____)________________Celular:(____)__________________ 

E-mail:_______________________________________
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

                Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento. 

Desenvolvimento, Políticas Públicas, Conflito e Cidadania.

Idioma da Prova de língua estrangeira: Inglês            Francês 

Portador de necessidades especiais? Caso positivo, favor informar as condições necessárias 

para a sua participação: __________________________________________________

IDENTIFICAÇÃO 

Completo:_____________________________________________________________

Data de Nascimento: ____/____/_______ Nacionalidade: __________________________ 

Local de Nascimento: ________________________________ Estado: __

Estado Civil: _________________________________ Nº de dependentes: 

______________________Órgão Exp./UF_____________ Data emissão: ____/____/____ 

________________________ Doc. Militar: _____________________________

____________________Zona: ______________ Seção: __

Residencial:____________________________________________

___________________________________ Bairro: _______________

e: __________________________________ UF:_______ CEP: ___

para Contato: Res.: (____)________________Celular:(____)__________________ 

mail:______________________________________________________________________
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Desenvolvimento, Políticas Públicas, Conflito e Cidadania. 

Portador de necessidades especiais? Caso positivo, favor informar as condições necessárias 

__________________________ 

__________________________ 

_ Nacionalidade: __________________________ 

Local de Nascimento: ________________________________ Estado: ___________________ 

Estado Civil: _________________________________ Nº de dependentes: ___________       

ta emissão: ____/____/____ 

r: _____________________________ 

Zona: ______________ Seção: ___________ 

___________________________________ 

____________________ 

CEP: ____________________ 

para Contato: Res.: (____)________________Celular:(____)__________________ 

_______________________________ 
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Telefones: (22) 2733

Graduação:_________________________________________

Data de Início (semestre

____/_______  

Instituição:_______________________________________________________________

Outras Informações: ___________________________________

Profissão:______________________________________________________

Instituição em que trabalha atualmente:___________________________________________ 

Telefone: (____) _________________________ 

 

Declaro serem verdadeiros os dados acima 

contidas no Edital de Inscrição do Programa ao qual estou me candidatando 

Campos dos Goytacazes, __

(Assinatura) -----------------------------------------
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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Graduação:_________________________________________________________________

Início (semestre/ano): ____/______ Data de Término (semestre

____________________________________________________

Outras Informações: __________________________________________________________

ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

Profissão:______________________________________________________

Instituição em que trabalha atualmente:___________________________________________ 

Telefone: (____) _________________________  

Declaro serem verdadeiros os dados acima fornecidos e que estou ciente das informações 

contidas no Edital de Inscrição do Programa ao qual estou me candidatando 

 

Campos dos Goytacazes, _________ de ___________________________ de____________

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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________________________ 

____/______ Data de Término (semestre/ano): 

_______________________________________________________ 

_______________________ 

Profissão:___________________________________________________________________ 

Instituição em que trabalha atualmente:___________________________________________ 

fornecidos e que estou ciente das informações 

contidas no Edital de Inscrição do Programa ao qual estou me candidatando  

___________________________ de____________ 

----------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 2 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

1. Formatação do Projeto 

• Fonte: Times New Roman, tamanho 12

• Recuo Parágrafos: recuo de 1,25 cm

• Espaçamento entre linhas: 1,5

• Páginas: tamanho A4, margens esquerda e superior 3,0 cm e margens direita e

inferior 2,0 cm 

• Numeração das páginas: canto superior direito

• 10 páginas 

2. Estrutura do Projeto:  

• Título 

• Resumo 

• Introdução 

• Justificativa 

• Referencial Teórico

• Objetivo Geral e Objetiv

• Procedimentos Metodológicos a serem adotados

• Cronograma 

• Referências Bibliográficas utilizadas

Deverá conter folha de rosto com o título do trabalho, identificação do candidato e 

identificação da linha de pesquisa. 
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ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO PRELIMINAR

 

Fonte: Times New Roman, tamanho 12 

Recuo Parágrafos: recuo de 1,25 cm  

Espaçamento entre linhas: 1,5 

ginas: tamanho A4, margens esquerda e superior 3,0 cm e margens direita e

Numeração das páginas: canto superior direito 

Referencial Teórico 

o Geral e Objetivos Específicos  

Procedimentos Metodológicos a serem adotados  

 

cias Bibliográficas utilizadas 

Deverá conter folha de rosto com o título do trabalho, identificação do candidato e 

identificação da linha de pesquisa.  
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PRELIMINAR 

ginas: tamanho A4, margens esquerda e superior 3,0 cm e margens direita e 

Deverá conter folha de rosto com o título do trabalho, identificação do candidato e 
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ANEXO 3 

LISTA DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA A PROVA DE CONHECIMENTO

1. Área Comum 

OLIVEIRA, Francisco. Elegia para uma re(li)gião

de classes. 3ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.

2. Linha Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento 

ACSELRAD, Henri. A duração das cidades

ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009.p

ALIER, J.M.O ecologismo dos pobres

LATOUR, Bruno. Políticas da Natureza

11- 24 e 359-368. 

LEFF. E. Racionalidade Ambiental

Cabral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

SACHS, Ignacy. Rumo à Ecossocioeconomia

Cortez, 2007. (Capítulos: 1,2,6, 8,10 e 13.

3. Linha Desenvolvimento, Políticas Públicas, Conflito e Cidadania.

BACELAR, Tânia de Araújo. Tendências do desenvolvimento regiona

BRANDÃO, C. A. & SIQUEIRA, H. (Orgs.). 

desenvolvimento regional. São Paulo: Perseu Abramo, 2013, pp. 39 
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RÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA A PROVA DE CONHECIMENTO

Elegia para uma re(li)gião: SUDENE, Nordeste, Planej

3ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 

Linha Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento  

A duração das cidades: sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009.pp.7-70. 

O ecologismo dos pobres. São Paulo: Contexto, 2007. Início até p.39.

Políticas da Natureza: como fazer ciência na democracia. EDUSC. 2004. 

Racionalidade Ambiental: a reapropriação social da natureza. Trad. De Luis Carlos 

Cabral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. Prólogo e pp.1-43. 

ossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: 

1,2,6, 8,10 e 13.) 

Desenvolvimento, Políticas Públicas, Conflito e Cidadania. 

BACELAR, Tânia de Araújo. Tendências do desenvolvimento regional recente no Br

BRANDÃO, C. A. & SIQUEIRA, H. (Orgs.). Pacto federativo, integração nacional e 

. São Paulo: Perseu Abramo, 2013, pp. 39 - 52.
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RÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA A PROVA DE CONHECIMENTO 

SUDENE, Nordeste, Planejamento e conflito 

: sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. 2. 

. São Paulo: Contexto, 2007. Início até p.39. 

omo fazer ciência na democracia. EDUSC. 2004. pp. 

: a reapropriação social da natureza. Trad. De Luis Carlos 

: teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: 

l recente no Brasil. In: 

Pacto federativo, integração nacional e 

52. 
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DINIZ, Clélio Campolina. A Questão Regional e as Políticas Governamentais no Brasil. 

Para Discussão N° 159, Belo Horizonte: UFMG, 2001.

FREY, Klaus. Políticas Públicas: um Debate Conceitual e Reflexões Referentes á Prática da 

Análise de Políticas Públicas No Brasil. 

HAESBAERT, Rogério.Região, 

contemporâneas". ANTARES, n° 3 

RIBEIRO, Ana Clara Torres. 

interesses.Por uma Sociologia do Presente

Capital, 2013. pp.117-130. 
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DINIZ, Clélio Campolina. A Questão Regional e as Políticas Governamentais no Brasil. 

N° 159, Belo Horizonte: UFMG, 2001. 

FREY, Klaus. Políticas Públicas: um Debate Conceitual e Reflexões Referentes á Prática da 

Análise de Políticas Públicas No Brasil. Planejamento ePolíticas Públicas

Região, regionalização e regionalidade

ANTARES, n° 3 – Jan/jun 2010. 

RIBEIRO, Ana Clara Torres. Significado Conjuntural do Planejamentos: projetos e

Por uma Sociologia do Presente: ação, técnica e espaço. Rio de Janeiro: Letra
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DINIZ, Clélio Campolina. A Questão Regional e as Políticas Governamentais no Brasil. Texto 

FREY, Klaus. Políticas Públicas: um Debate Conceitual e Reflexões Referentes á Prática da 

Planejamento ePolíticas Públicasnº 21 - jun. 2000. 

regionalização e regionalidade: questões 

Significado Conjuntural do Planejamentos: projetos e 

: ação, técnica e espaço. Rio de Janeiro: Letra 


