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PROCESSO SELETIVO
Linhas de Pesquisa

Serão aceitas inscrições de candidatos que apresentem projetos de avaliação de programas e  de 
políticas públicas de caráter social e que se enquadrem em uma das linhas de pesquisa 
abaixo discriminadas:

1. Desenho das Políticas Públicas de Caráter Social: estudos e pesquisas do desenho das 
políticas: sua proposição, seus mecanismos de efetivação e implementação, bem como as 
bases conceituais e metodológicas, presentes em políticas de caráter social. Trata-se, portanto, 
de estudos e pesquisas com resultados de cunho teórico-metodológico para compreensão e 
aperfeiçoamento das políticas sociais.

2. Políticas Públicas e Mudanças Sociais: estudos e pesquisas sobre políticas públicas no âmbito 
nacional, regional e local, relativas à cidadania, equidade e inclusão social. Políticas de 
crédito, geração de renda e economia solidária; de assistência social, educação, saúde, cultura 
e gênero. Mecanismos de democratização e controle social, como orçamento participativo, 
organismos colegiados, enfocando a relação Sociedade e Estado em uma perspectiva de 
intersetorialidade.

3. Políticas Públicas, Território e Cultura: estudos e pesquisas das políticas públicas federais, 
estaduais e municipais, nos espaços urbanos e rurais, incluindo políticas ambientais, de 
desenvolvimento local ou regional, desenvolvimento rural, desenvolvimento urbano, redes de 
infra-estrutura, habitação, planejamento e gestão.



  

1ª etapa da seleção: Prova Escrita

O uso inteligente da bibliografia indicada no 
Edital para a elaboração do  Projeto de 
Pesquisa.
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2ª etapa da seleção: Projeto de Pesquisa

“3.2.1. Participarão dessa etapa apenas os candidatos aprovados na primeira etapa do 
processo seletivo.

3.2.2.  A segunda etapa constará de avaliação do Projeto de Pesquisa.

3.2.3. A avaliação do Projeto de Pesquisa pautar-se-á nos seguintes critérios:
a) adequação ao campo temático de avaliação de políticas públicas;
b) clareza na delimitação do tema;
c) consistência na problematização e exposição dos objetivos;
c) coerência na formulação teórica e metodológica.

Serão aprovados nesta etapa os candidatos que obtiverem nota mínima 6,0 (seis), no 
intervalo de 0 (zero) a 10 (dez). Portanto, o desempenho do candidato na formulação 
do Projeto de Pesquisa é eliminatório.” (Edital MAPP-UFC 2012)
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3ª etapa da seleção: Entrevista com os Membros da Comissão Examinadora

“A entrevista avaliará o desempenho do candidato na arguição da banca sobre seu 
Projeto de Pesquisa. Os itens contemplados serão os seguintes: 1) articulação do 
conteúdo do Projeto apresentado com a atuação profissional do candidato; 2) 
domínio do candidato acerca do conteúdo da proposta investigativa, inclusive em 
seus aspectos teórico-metodológicos. Também, nesta entrevista, será discutido com o 
candidato a sua disponibilidade efetiva de tempo e de comprometimento para cursar 
o mestrado.

Obs.: O Curriculum servirá como subsídio para avaliação da banca sobre a articulação 
da formação e experiência profissional do candidato com a proposta de pesquisa 
(item 1 acima), não pontuando separadamente na avaliação da entrevista.” (Edital 
MAPP-UFC 2012)

O impacto do Projeto de Pesquisa na Entrevista.
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ANEXO B) Roteiro para elaboração do Projeto de Pesquisa

A formatação deve atender às seguintes normas técnicas:
a) papel tamanho A4;
b) margem superior e inferior com 2,5 cm;
c) margem esquerda e direita com 3,0 cm;
d) Fonte Arial, tamanho 11;
e) espaçamento entre linhas 1,5;
f) alinhamento justificado;
g) páginas numeradas (máximo de 10 páginas exceto capa, sumário e 

bibliografia).
Digitação: utilizar-se do Programa Word for Windows.
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ANEXO B) Roteiro para elaboração do Projeto de Pesquisa

Considerando as exigências da produção científica, o Projeto de Pesquisa deve 
contemplar os seguintes elementos:

1. Título (em maiúscula e em negrito);
2. Definição da Política Pública em estudo;
3. Justificativa, explicitando a relevância do estudo e vinculação pessoal e 

profissional do candidato com a temática;
4. Problematização: delineamentos do Objeto de investigação;
5. Objetivos geral e específicos;
6. Discussão Teórica;
7. Procedimentos Metodológicos de investigação para a avaliação da 

política/programa;
8. Bibliografia Básica (citações e notas observando as normas da ABNT em vigor).
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Exercício de Elaboração do 
Projeto de Pesquisa

EXERCÍCIO
Elaboração dos Elementos do Projeto de Pesquisa



  

Revisão
Regras e elementos da estrutura à luz do exercício

EXERCÍCIO
Revisão Conceitual



  

Café Mundial

EXERCÍCIO
Exercício Coletivo



  

Tira-dúvidas

EXERCÍCIO
Aula Expositiva



  

Últimas dicas de Preparação

EXERCÍCIO
Aula Expositiva
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