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EDITAL Nº 01/2018 – ALUNO ESPECIAL-PPGPP 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, no uso de suas atribuições 

legais, informa que estão abertas, em conformidade com a Resolução n. 189/07-CEPEX, as 

inscrições para matrícula de alunos especiais nas disciplinas do semestre letivo 2018.1. Os 

candidatos devem apresentar no ato da inscrição cópias dos seguintes documentos: 

 

 Diploma da graduação ou de Curso de Mestrado; 

 Histórico escolar da graduação ou de Curso de Mestrado; 

 RG; 

 CPF; 

 Currículo Lattes (alunos egressos de Programas de Pós-Graduação); 

 Carta justificando o pedido de matrícula na(s) disciplina(s). 

 

Os candidatos(as) podem inscrever-se em até duas disciplinas.O período de inscrição é de 26 a 27 de 

fevereiro de 2018, na Secretaria do PPGPP, no CCHL, no horário da manhã (09:00 às11:30h). O 

formulário de inscrição está no menu "Documentos", "Formulários", “Aluno Especial”do sítio 

virtual do PPGPP (file:///C:/Users/cchl.183195/Downloads/ficha-inscricao-

aluno%20especial%202018%20(1).pdf) 

Critérios de seleção: 

 

1. Maior nota na prova escrita do Processo Seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação 

em Políticas Públicas – edições de 2016 e 2017. 

2. Para alunos egressos de Programas de Pós-Graduação: Maior nota na produção intelectual 

avaliada, conforme o anexo 1 deste Edital 

 

As vagas disponíveis para aluno especial são as abaixo discriminadas: 
 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA DIA/HORÁRIO Nº DE VAGAS 

Teoria Política 60 horas 2ª feira – 15 às 19 horas 03 

Cultura e Identidade 60 horas 2ª feira – 14 às 18 horas 02 

Cidadania, Cultura 

Política e Espaço Público 

60 horas 5ª feira – 14 às 18 horas 03 

 

 
Teresina, 08 de fevereiro de 2018 

 

 

 
 

Prof.ª Dr.ª Guiomar de Oliveira a Passos 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas 
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ANEXO 1 

 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 
 

ITENS DE AVALIAÇÃO PONTOS 

NÚMERO 

MÁXIMO 

DE PONTOS 
Artigo científico publicado em periódico internacional 3,0  

Artigo científico publicado em periódico nacional Qualis/Capes 2,0  

Trabalho completo publicado em anais de evento científico 

internacional ou nacional 
0,5  

Trabalho completo publicado em anais de evento científico regional 

ou local  
0,3  

Livro publicado (autoria ou em coautoria), relacionado à área de 

concentração e as linhas de pesquisa do Programa 
2,0  

Capítulo de livro publicado (autoria ou em coautoria), relacionado à 

área de concentração e as linhas de pesquisa do Programa 
1,0  

Organização ou coordenação (individual ou em coautoria) de livro 

publicado, relacionado com a área de concentração e as linhas de 

pesquisa do Programa. 

0,5  

Observações: 

1) Considerar-se-á para efeito de avaliação do currículo somente atividades desenvolvidas nos últimos 5 (cinco) 

anos, correspondendo ao período posterior a janeiro de 2013. 

 


