
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS 
(Aprovado por ad referendum) 

 

A Coordenação do Programa de Mestrado Profissional em Políticas Públicas torna público o presente 

Edital, no Boletim Oficial da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no endereço eletrônico 

http://www.ufpe.br/mppp e no site do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), com as normas do 

Processo Seletivo para Admissão, Ano Letivo 2018, ao corpo discente do Programa de Mestrado 

Profissional em Políticas Públicas, Curso de Mestrado Profissional. 

 

1. Vagas 

Será aberta uma turma com 30 vagas oferecidas à admissão, sendo 25 vagas destinadas aos servidores 

do IFPE, considerando o Termo de Cooperação Nº 01/2016 celebrado entre o IFPE e a UFPE, através 

do Mestrado em Políticas Públicas, 03 vagas para servidores da UFPE, conforme Resolução Nº 

01/2011 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, e 02 vagas para o 

público geral. 

 

2 Pré-requisitos 

2.1 Para as 25 (vinte e cinco) vagas destinadas aos servidores do IFPE 

a) Ser servidor permanente e ativo do quadro de pessoal do IFPE; 

b) Possuir curso de graduação completo reconhecido pelo MEC; 

c) Possuir disponibilidade de tempo e condições de atendimento às exigências do curso; 

d) Não estar cursando ou ter mestrado concluído. 

 

2.2 Para as 03 (três) vagas destinadas aos servidores da UFPE 

a) Ser servidor permanente e ativo do quadro de pessoal da UFPE; 

b) Possuir curso de graduação completo reconhecido pelo MEC; 

c) Possuir disponibilidade de tempo e condições de atendimento às exigências do curso; 

d) Não estar cursando ou ter mestrado concluído. 

 

2.3 Para as 02 (duas) vagas destinadas ao público geral 

a) Possuir curso de graduação completo reconhecido pelo MEC; 

b) Possuir disponibilidade de tempo e condições de atendimento às exigências do curso; 

c) Não estar cursando pós-graduação stricto sensu na UFPE ou ter mestrado concluído em ciência 

política ou políticas públicas. 

 

3 Inscrição 

3.1 A Taxa de Inscrição, a ser paga pelo candidato, será de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), com 

isenção de taxa para aluno regularmente matriculado na UFPE, que comprove ser concluinte de 

curso de graduação; servidores ativos e inativos da UFPE (técnicos-administrativos e docentes) e 

professor substituto, conforme Resolução Nº 03/2016 do Conselho de Administração da UFPE; e 

candidatos inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e integrantes 

de família de baixa renda, nos termos do Decreto Nº 6.135/2007. 

O candidato inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro 

de família de baixa renda, nos termos do Decreto Nº 6.135/2007, poderá requerer a dispensa do 

pagamento da taxa de inscrição até o quinto dia anterior ao do encerramento das inscrições, 

conforme modelo (Anexo I). 

a) No caso do item anterior, a decisão será comunicada ao candidato em data anterior ao 

encerramento das inscrições, preferencialmente por meio eletrônico para o endereço indicado pelo 

candidato quando da inscrição; 



b) Em caso de indeferimento do pedido de dispensa da taxa de inscrição, é facultado ao candidato, 

em dois dias úteis, o pagamento da taxa ou a imposição de recurso, dotado de efeito suspensivo, 

endereçado à Coordenação do Programa. 

3.2 A inscrição se realizará na Secretaria do Mestrado em Políticas Públicas, situada no 1º andar do 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE, em dias úteis, dentro do prazo estabelecido neste 

Edital, no horário das 10h às 12h e das 14h às 16h, pessoalmente ou por meio de procurador, 

mediante apresentação de instrumento de mandato. 

3.3 A inscrição poderá ser realizada por correspondência, via SEDEX, desde que postada até a data 

de encerramento das inscrições. As inscrições por correspondência serão validadas se recebidas até 

03 dias úteis após o fim do prazo de inscrição. 

3.4 As inscrições por correspondência serão verificadas, quando do seu recebimento pela Comissão 

de Seleção e Admissão, no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua aceitação, 

conforme item 4.1. 

3.5 São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por 

ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma 

hipótese ou a qualquer título. 

3.6 As inscrições homologadas serão apresentadas no site www.ufpe.br/mppp. 

 

4. Documentação para inscrição 

4.1 Documentação exigível para inscrição à seleção no Mestrado em Políticas Públicas: 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo II); 

b) Cópias autenticadas da Carteira de Identidade, do CPF e do Título de Eleitor com a comprovação 

da última votação, ou passaporte, no caso de candidato estrangeiro; 

c) Cópia do diploma (frente e verso) ou do comprovante de conclusão do Curso de Graduação; 

d) Currículo, obrigatoriamente no formato da Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br), atualizado; 

e) Tabela de Pontuação do Currículo Lattes (Anexo III) devidamente acompanhada de 

documentação comprobatória para cada atividade informada; 

f) Uma foto 3 x 4, recente; 

g) Pré-Projeto de Pesquisa, em 04 (quatro) cópias, com o máximo de 10 laudas cada cópia (Fonte 

Times New Roman 12, espaço 1,5 e papel A4); 

h) Declaração de vínculo do candidato com a sua instituição (IFPE ou UFPE). Essa exigência não 

se aplica ao candidato às vagas do público geral. Aos servidores da UFPE essa declaração será 

emitida pela Progepe; 

i) Comprovante de proficiência em língua inglesa para os candidatos que optarem por não fazer 

a prova de língua inglesa; 

j) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), 

efetivado por boleto bancário emitido através do site https://www.stn.fazenda.gov.br (Anexo IV). 

Não será aceito comprovante de agendamento de pagamento com data posterior à data de inscrição. 

Aos candidatos isentos da taxa de inscrição, a documentação comprobatória da isenção deve ser 

apresentada em substituição ao boleto bancário. 

 

4.2. Toda a documentação exigível para inscrição deve ser entregue na Secretaria do Mestrado em 

Políticas Públicas em envelope lacrado, exceto a fixa de solicitação de inscrição (Anexo V), que 

deve ser entregue fora do envelope. Os envelopes serão abertos pela Comissão de Seleção e 

Admissão para conferência. Não serão homologadas, em hipótese alguma, inscrições com 

pendência documental ou com documentação que não atenda aos requisitos do item 4.1. 

 

4.3 O diploma de Curso de Graduação obtido no exterior deverá ser apresentado com autenticação 

do Consulado do Brasil no país onde o mesmo foi emitido ou com Apostila de Haia, no caso dos 

países signatários da Convenção da Apostila de Haia. A exigência deste item é dispensada para 

diplomas obtidos na França, para os quais não é necessária nenhuma autenticação, e na Argentina, 

para os quais é necessário somente o visto do Ministério das Relações Exteriores da Argentina. 

http://lattes.cnpq.br/


 

4.4 Admitir-se-á a Inscrição Condicionada à seleção do Mestrado em Políticas Públicas de 

concluintes de Curso de Graduação, condicionada a matrícula à classificação e à conclusão da 

Graduação até a data final de realização da matrícula de novos alunos. Neste caso, o candidato deve 

anexar à Ficha de Inscrição uma declaração da Coordenação do seu Curso de Graduação constando 

que tem condições de concluir o Curso de Graduação até a data de realização da matrícula. 

 

5 Exame de Seleção e Admissão 

5.1 O Concurso será procedido pela Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do 

Programa, formada por 3 membros efetivos e até 3 suplentes. 

 

5.2 A Seleção ao Mestrado em Políticas Públicas constará de: 

5.2.1. Etapa 1 – Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa 

5.2.1.1 A avaliação do pré-projeto de pesquisa tem caráter eliminatório, com peso 3, com nota 

entre 0 e 10, sendo 7 a nota mínima para aprovação. 

5.2.1.2 São critérios para a avaliação do pré-projeto de pesquisa: 

a) Aderência à área de políticas públicas (25%); 

b) Abordagem de tema relacionado a questões próprias da área de atuação profissional do candidato 

ou intrínseco a sua instituição de trabalho (25%); 

c) Estrutura do pré-projeto: relação entre problematização e justificativa, objetivos e metodologia, 

contextualização teórica e bibliografia (25%); 

d) Uso adequado da linguagem vernácula (25%). 

5.2.1.3 O depósito do pré-projeto de pesquisa perante a Comissão de Seleção e Admissão será de 

responsabilidade exclusiva do candidato e deve ser feito no ato da inscrição em 04 cópias, com o 

número máximo de 10 páginas cada cópia, contendo, no mínimo: problema de pesquisa, hipótese, 

justificativa, objetivos, revisão teórica, metodologia e referências. 

 

5.2.2 Etapa 2 – Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa 

5.2.2.1 Participarão da Etapa 2 apenas os candidatos aprovados na Etapa 1. 

5.2.2.2 A defesa do pré-projeto de pesquisa tem caráter eliminatório, com peso 4, com nota entre 0 

e 10, sendo 7 a nota mínima para aprovação. 

5.2.2.3 O candidato deverá apresentar oralmente o projeto para a Comissão de Seleção e Admissão 

em até 10 minutos, seguido de arguição oral pelos membros da referida Comissão. 

5.2.2.4 São critérios de avaliação na defesa do pré-projeto de pesquisa: 

a) Clareza e objetividade na apresentação do problema de pesquisa, da justificativa e da 

metodologia (25%); 

b) Nível de apropriação de conceitos e da literatura adequada à área de estudo do pré-projeto de 

pesquisa (25%); 

c) Fluência nas informações prestadas durante a arguição, linguagem adequada e capacidade de 

síntese (25%); 

d) Defesa da exequibilidade e pertinência da pesquisa proposta, bem como dos objetivos 

estabelecidos (25%). 

 

5.2.3 Etapa 3 – Análise do Currículo Lattes e provas de conhecimento e de língua inglesa 

5.2.3.1 Participarão desta Etapa apenas os candidatos aprovados na Etapa anterior. 

5.2.3.2 A análise do Currículo tem caráter classificatório, com peso 1, e considerará os seguintes 

critérios: Titulação (20%); Produção acadêmica (50%); Atuação profissional (20%); e Histórico 

escolar (10%), conforme tabela constante no Anexo III. 

5.2.3.3 A prova de conhecimento na área de Ciência Política, subárea de Políticas Públicas, tem 

caráter classificatório, com peso 1 e nota entre 0 e 10. A prova terá duração de 01 hora, NÃO sendo 

permitida a consulta a material impresso ou aparelhos eletrônicos de comunicação, sob pena de 

eliminação da seleção. 



5.2.3.4 O critério para avaliação da prova de conhecimento é a demonstração da capacidade de 

compreensão de texto que compõe a bibliografia indicada (Anexo VI) por meio das respostas às 

questões dissertativas (100%). 

5.2.3.5 A prova de língua inglesa tem caráter classificatório, com peso 1 e nota entre 0 e 10. A 

prova terá duração de 01 hora, sendo permitida a consulta a dicionário impresso e vedada a 

utilização de aparelhos eletrônicos de comunicação. 

5.2.3.6 O critério para avaliação da prova de língua inglesa é a demonstração da capacidade de 

compreensão de texto em inglês, verificada por meio da aptidão em responder as questões 

formuladas segundo o texto objeto da prova (100%). 

5.2.3.7 A prova de língua inglesa poderá ser dispensada mediante apresentação de comprovante de 

proficiência em língua inglesa. A dispensa significa que o aluno obteve a nota máxima. O candidato 

que possui o documento comprobatório de proficiência em língua inglesa deve entregá-lo no ato da 

inscrição. Para a comprovação de proficiência em língua inglesa, devem ser observadas as 

informações contidas no Anexo VII. 

 

6 Cronograma das Etapas da Seleção 

Etapa Data Horário 

Inscrição 11 a 22 de setembro de 2017 10h – 12h 

14h – 16h 

Divulgação das inscrições homologadas 28 de setembro de 2017 16h 

Prazo Recursal 29 de setembro, 2 e 3 de 

outubro de 2017 

10h – 12h 

14h – 16h 

Resultado das inscrições homologadas após 

recursos 

4 de outubro de 2017 16h 

Etapa 1 – Avaliação do Pré-Projeto de 

Pesquisa 

4 e 5 de outubro 2017 

Resultado da Etapa 1 5 de outubro de 2017 16h 

Prazo Recursal 
6, 9 e 10 de outubro de 2017 10h – 12h 

14h – 16h 

Resultado da Etapa 1 após recursos 11 de outubro de 2017 16h 

Etapa 2 – Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa 16 a 20 de outubro de 2017 08h – 18h 

Resultado da Etapa 2 25 de outubro de 2017 16h 

Prazo Recursal 26, 27 e 30 de outubro de 2017 10h – 12h 

14h – 16h 

Resultado da Etapa 2 após recursos 31 de outubro de 2017 16h 

Etapa 3 

A) Análise do Currículo Lattes 

B) Prova de conhecimento 

C) Prova de língua inglesa 

1 de novembro de 2017  

 

14h – 15h 

15h – 16h 

Resultado da Etapa 3 6 de novembro de 2017 16h 

Prazo Recursal 7 a 9 de novembro de 2017 10h – 12h 

14h – 16h 

Resultado da Etapa 3 após recursos 10 de novembro de 2017 16h 

Resultado final da seleção 10 de novembro de 2017 16h 

Prazo Recursal 13, 14 e 16 de novembro de 

2017 

10h – 12h 

14h – 16h 

Resultado final da seleção após recursos 17 de novembro de 2017 16h 

Matrícula Março de 2018. Conforme calendário Sig@Pós 

Início das aulas Março de 2018 

 



7 Resultado 

7.1 O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas a 

cada uma das etapas, classificados os candidatos aprovados, em ordem decrescente, e obedecido o 

número de vagas, sendo 7 (sete) a média mínima para aprovação final no processo seletivo. 

7.2 Os resultados serão divulgados em listagens distintas para candidatos de cada instituição e do 

público geral. 

7.3 Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota na avaliação do pré-

projeto de pesquisa, na defesa oral do pré-projeto de pesquisa e na análise do Currículo Lattes. 

7.4 Caso alguma instituição não possua candidatos classificados dentro do número de vagas, as 

vagas não preenchidas serão alocadas para outra instituição e para o público geral, respeitando a 

ordem de classificação. 

7.5 Em caso de empate entre candidatos de listagens distintas para a ocupação de vaga não 

preenchida por alguma instituição, será aplicado o mesmo critério do item 7.3. 

7.6 A divulgação do resultado final ocorrerá em sessão pública e será objeto de publicação no 

Boletim Oficial da UFPE e no site www.ufpe.br/mppp. 

7.7 Havendo desistência de candidato aprovado/classificado até a data de encerramento da 

matrícula, será convocado o candidato aprovado e não classificado, obedecida a ordem de 

classificação. 

 

8 Recursos 

8.1 Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de nulidade ou de 

recontagem, devidamente fundamentado, para a Comissão de Seleção e Admissão, no prazo de até 

três dias de sua divulgação, podendo o candidato solicitar vistas das provas e dos respectivos 

espelhos de correção. 

8.2 Na hipótese do recurso não ser decidido antes da etapa subsequente, fica assegurado ao 

recorrente dela participar, sob condição. 

 

9. Custos do Curso de Mestrado Profissional 

9.1 Os cursos de mestrado profissional possuem vocação para o autofinanciamento. A viabilidade 

da turma para início do curso será avaliada em função das condições de financiamento. 

9.2 A turma do Mestrado em Políticas Públicas, objeto deste edital, só terá início se for confirmado 

um quantitativo mínimo de alunos patrocinados, em função dos custos do curso a serem financiados 

pela instituição patrocinadora, por meio de convênio com a UFPE. 

 

10 Disposições gerais 

10.1 Endereço para inscrição: 

Curso de Mestrado em Políticas Públicas 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Av. da Arquitetura, s/n - 1º andar 

Cidade Universitária – Recife - PE – Brasil 

CEP 50740-550 

 

Tel.: (81) 2126-7363 

E-mail: mppp.ufpe@gmail.com 

 

10.2 Estrutura curricular e horário de aula 

O currículo do Mestrado em Políticas Públicas integraliza, no mínimo, 26 créditos, dos quais 10 

créditos são em disciplinas obrigatórias e 16 em disciplinas eletivas. As disciplinas serão 

ministradas, preferencialmente, nas sextas-feiras, das 8h às 17h, na UFPE (Campus Recife). 

10.3 Os candidatos somente terão acesso ao local de provas portando documento de identificação 

com fotografia, sendo desclassificados do concurso os que faltarem a quaisquer das etapas ou não 

obedecerem aos horários estabelecidos. 



10.4 É consagrada a nota 7 (sete) como nota mínima para aprovação nas Etapas de caráter 

eliminatório. 

10.5 Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos na secretaria do Programa, 

entre trinta e sessenta dias da divulgação do Resultado Final, sob pena de sua reciclagem. 

10.6 A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao presente Edital. 

10.7 A Comissão de Seleção e Admissão decidirá os casos omissos. 

 

ANEXOS: 

Anexo 1. Requerimento de solicitação de isenção de taxa de inscrição 

Anexo 2. Ficha de Inscrição 

Anexo 3. Tabela de pontuação do Currículo Lattes 

Anexo 4. Instruções para preenchimento e pagamento da Taxa de Inscrição 

Anexo 5. Solicitação de inscrição à seleção de mestrado 

Anexo 6. Referência Bibliográfica para a Prova de Conhecimento 

Anexo 7. Proficiência em Língua Inglesa 

 

 

Erinaldo Ferreira do Carmo 

Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Políticas Públicas 

  



ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Conforme o disposto no Art. 1º do Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, a isenção de taxa de 

inscrição é possibilitada para candidato que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal – CadÚnico – e que seja membro de família de baixa renda, nos termos 

do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

 

 

Nome Completo:  
 

Nome Social:  

Data de Nascimento: 

____/____/_______ 

Sexo: 

[  ] F   [  ] M 

CPF: 

RG: Sigla do Órgão Emissor: Data de Emissão: 

____/____/____ 

NIS* 

 

Nome da Mãe: 

 

Endereço: 

 

Bairro: 

Cidade: 

 

CEP: UF: 

Telefone: 

 

E-mail: 

 * NIS – Número de Identificação Social (Cadastro Único). 

 

 

Solicito a isenção da taxa de inscrição no Processo Seletivo do Programa de Mestrado em Políticas 

Públicas da UFPE e declaro que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 

6.135/2007. Declaro também, sob as penas da Lei, a veracidade das informações aqui prestadas e 

que estou ciente e de acordo com todas as exigências especificadas no Edital, notadamente aquelas 

que versam acerca das condições de isenção da taxa de inscrição.  

 

 

Recife, ______ de setembro de 2017. 

 

 

___________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

  



ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Candidato:  

Nome Social:  

Filiação:  

Data de Nascimento:  Naturalidade:  

Identidade:  Órgão emissor:  Data de emissão:  

CPF:  Título de eleitor:  

Reservista:  Estado civil:  

E-mail:  

Telefone fixo (Com DDD):  Celular (Com DDD):  

Endereço completo:  
 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso de Graduação:  

Instituição:  

Início (Ano):  Término (Ano):  

Curso de Pós-Graduação:  

Instituição:  

Início (Ano):  Término (Ano):  

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

Para candidatos servidores do IFPE ou da UFPE 

Instituição:  Campus/Campi:  

Cargo/Função:  Matrícula Siape:  

Para candidatos às vagas do público geral 

Instituição de trabalho:  

Cargo/Função:  Tempo de atuação:  

Outras informações:  

Candidato deficiente: Sim [   ]      Não [   ]      Se Sim, especificar: __________________ 

Candidato com inscrição no Cadastro Único do Governo Federal: Sim [   ]      Não [   ] 

Declaro verídicas as informações acima prestadas. 

Recife, ______ de setembro de 2017.           Assinatura: __________________________ 

  



ANEXO III 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

(Preencha a coluna Pontuação do candidato e anexe a documentação comprobatória) 

 

1. Titulação (20%) Pontuação 

por atividade 

Pontuação 

máxima 

Pontuação 

do candidato 

Especialização ou MBA (curso de pós-graduação 

lato sensu com, no mínimo, 360 horas) 

200 200  

 

2. Produção acadêmica (50%) Pontuação 

por atividade 

Pontuação 

máxima 

Pontuação 

do candidato 

Apresentação de trabalho em congresso 

 

25 100  

Publicação de resumo em congresso 

 

25 100  

Publicação de artigo em revista (com ISSN) 

 

25 100  

Publicação de livro ou capítulo de livro (com 

ISBN) como autor ou coautor 

25 100  

Curso de capacitação ou formação continuada 

(20 horas ou mais) 

25 50  

Curso de capacitação ou formação continuada 

(menos de 20 horas) 

15 30  

Participação em congresso de estudantes ou de 

profissionais como ouvinte 

10 20  

 

3. Atuação profissional (20%) Pontuação 

por atividade 

Pontuação 

máxima 

Pontuação 

do candidato 

Gestor (experiência profissional de, no mínimo, 

um ano em atividade de gestão) 

50 50  

Consultor (experiência profissional de, no 

mínimo, um ano em atividade de consultoria) 

50 50  

Técnico (experiência profissional de, no mínimo, 

um ano em atividade técnica especializada) 

50 50  

Docente (experiência profissional de, no 

mínimo, um ano em atividade de docência) 

50 50  

 

4. Histórico escolar (10%) Pontuação 

máxima 

Pontuação 

do candidato 

Média do histórico escolar do curso de graduação (x 10) 

 

100  

 

TOTAL  

 

Recife, ______ de setembro de 2017. 

 

 

Assinatura: ____________________ 

  



ANEXO IV 
 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO E PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

(BOLETO) 

 

Passos para emissão do boleto bancário para pagamento de Inscrição para Seleção ao Mestrado em 

Políticas Públicas – Edital 2017: 

 

1. Acessar o endereço www.stn.fazenda.gov.br 

2. Clicar no lado direito da tela em GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 

3. Clicar em CONTRIBUINTE ou em INTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

4. Clicar no lado direito da tela em IMPRESSÃO DE GRU 

 

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO: 

 

UNIDADE GESTORA 

CÓDIGO: 153098 

Gestão: 15233 – Universidade Federal de Pernambuco 

 

RECOLHIMENTO: 

CÓDIGO: 28832-2 – Serviços Educacionais 

 

NÚMERO REFERÊNCIA: 3093 

 

COMPETÊNCIA: 

Não é necessário informar 

 

VENCIMENTO: 

Não é necessário informar 

 

CPF DO CONTRIBUINTE: 

CPF do candidato 

 

NOME DO CANDIDATO 

 

VALOR PRINCIPAL: 

R$ 50,00 (Cinquenta Reais) 

 

VALOR TOTAL: 

R$ 50,00 (Cinquenta Reais) 

 

Em seguida, clique em EMITIR GRU para gerar o boleto bancário. 

 

Imprima o boleto e efetue o pagamento em qualquer agência do Banco do Brasil. 

  



ANEXO V 

 

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE MESTRADO 

(Mantenha esta ficha fora do envelope) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Nome completo (legível) 

 

 
CPF 

 

 

Concorrência 

[  ] do IFPE      [  ] da UFPE 

[  ] aberta ao público geral 
Telefone 

 

 

e-mail 

Declaro estar ciente de que assumo total responsabilidade pelos documentos entregues em 

envelope lacrado e que a incorreção na documentação apresentada implicará no indeferimento da 

solicitação de inscrição. 
Data 

 

 

Assinatura do candidato 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE MESTRADO 
 

Nome completo (legível) 

 

 
CPF 

 

 

Concorrência 

[  ] do IFPE      [  ] da UFPE 

[  ] aberta ao público geral 

Recebi o envelope lacrado correspondente à solicitação de inscrição do candidato acima 

identificado para a seleção de mestrado. 
Data Assinatura e carimbo do MPPP 

 

 

 

 

 

 
 

(Esta ficha deve ser entregue no ato da inscrição fora do envelope). 

  



ANEXO VI 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA PARA A PROVA DE CONHECIMENTO 

 

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. In: Sociologias, Porto Alegre, ano 8, 

n. 16, jul./dez. 2006, p. 20-45. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

 

Para a comprovação de proficiência em língua inglesa, em substituição à prova de língua inglesa, são 

aceitos os seguintes testes: TOEFL, GRE, GMAT, IELTS, MICHIGAN e CAMBRIDGE. 

 

TOEFL, Estados Unidos (Test of English as a Foreign Language). 

GRE, Estados Unidos (Graduate Recorded Examinations). 

GMAT, Estados Unidos (Graduate Management Admission Test). 

IELTS, Reino Unido (International English Language Testing Sistem). 

University of Michigan, Estados Unidos. 

University of Cambridge, Reino Unido. 

 


