CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIEDADE, TECNOLOGIAS E POLÍTICAS
PÚBLICAS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2019 DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE
DOUTORADO EM SOCIEDADE, TECNOLOGIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS - TURMA
2020

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, com base nas disposições regimentais vem
retificar o Edital Nº 01/2019 do Processo Seletivo do Curso de Doutorado - Turma 2020 para alterar
os Itens IV. INSCRIÇÕES, X. CRONOGRAMA e XI. COMISSÃO DE SELEÇÃO, que passarão a
ser regidos com as seguintes alterações:

No Item IV. INSCRIÇÕES onde se lê:
IV.1 Período, Documentação e Vagas
As inscrições serão realizadas exclusivamente na forma online no período de 11 de novembro de
2019
até
17
de
janeiro
de
2020,
através
do
site:
http://inscricaounit.crmeducacional.com/login/2011021
DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO ONLINE

a) Currículo Lattes atualizado em 2019 ou 2020 (http://lattes.cnpq.br);
b) Diploma de Mestrado e de Graduação;
c) Pré-Projeto de Pesquisa conforme detalhes indicados no item V.I.2.
c) Memorial Descritivo conforme detalhes indicados no item V.I.3.
d) Barema preenchido conforme indicado no item V.I.5 e conforme modelo disponibilizado no
anexo I.
VAGAS:
São oferecidas 10 (dez) vagas para o curso de Doutorado, distribuídas nas 2 (duas) Linhas
de Pesquisa.
Observações:
i.
O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local de realização de cada uma das etapas
presenciais do Processo Seletivo munido de documento original e oficial de identificação, com foto;
ii.
Na data da etapa V.I.4 - Entrevista (defesa do pré-projeto e do memorial) o(a)
candidato(a) deverá entregar os seguintes documentos:
 a documentação comprobatória do Currículo Lattes (históricos da graduação e do
mestrado, certificados e publicações) dos quesitos que serão pontuados no Formulário de
pontuação curricular do(a) candidato(a) (Barema) - anexo I. Esses documentos devem ser
entregues seguindo a ordem que a atividade aparece no lattes. Sem a devida
documentação não serão atribuídas pontuações às atividades/títulos declarados no
currículo lattes;
 Comprovação de Proficiência em Língua Estrangeira, se tiver, conforme indicado no
item VI.6.
iii.
Os locais e horários de realização das etapas presenciais do processo seletivo serão
confirmados, online, na página do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e
Políticas Públicas (http://sotepp.unit.br), e no mural externo do próprio Programa, localizado na

Sala 02, no Térreo do bloco A do Campus Professora Amélia Maria Uchoa, Maceió/Alagoas. As
confirmações serão divulgadas com 48h de antecedência da data de cada etapa cujo cronograma
está disponível no item IX deste Edital.

Leia-se:
IV.1 Período, Documentação e Vagas
As inscrições serão realizadas exclusivamente na forma online no período de 11 de novembro de
2019
até
27
de
janeiro
de
2020,
através
do
site:
http://inscricaounit.crmeducacional.com/login/2011021, mediante pagamento de taxa de inscrição
de R$50,00.
DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO ONLINE

a) Currículo Lattes atualizado em 2019 ou 2020 (http://lattes.cnpq.br);
b) Diploma de Mestrado e de Graduação;
c) Pré-Projeto de Pesquisa conforme detalhes indicados no item V.I.2.
c) Memorial Descritivo conforme detalhes indicados no item V.I.3.
d) Barema preenchido conforme indicado no item V.I.5 e conforme modelo disponibilizado no
anexo I.
VAGAS:
São oferecidas 10 (dez) vagas para o curso de Doutorado, distribuídas nas 2 (duas) Linhas
de Pesquisa.
Observações:
i. O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local de realização de cada uma das etapas
presenciais do Processo Seletivo munido de documento original e oficial de
identificação, com foto;
ii. Na data da etapa V.I.4 - Entrevista (defesa do pré-projeto e do memorial) o(a)
candidato(a) deverá entregar os seguintes documentos:
 a documentação comprobatória do Currículo Lattes (históricos da graduação e do
mestrado, certificados e publicações) dos quesitos que serão pontuados no Formulário de
pontuação curricular do(a) candidato(a) (Barema) - anexo I. Esses documentos devem ser
entregues seguindo a ordem que a atividade aparece no lattes. Sem a devida
documentação não serão atribuídas pontuações às atividades/títulos declarados no
currículo lattes;
 Comprovação de Proficiência em Língua Estrangeira, se tiver, conforme indicado no
item VI.6.
iii. Os locais e horários de realização das etapas presenciais do processo seletivo serão
confirmados, online, na página do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e
Políticas Públicas (http://sotepp.unit.br), e no mural externo do próprio Programa, localizado na
Sala 02, no Térreo do bloco A do Campus Professora Amélia Maria Uchoa, Maceió/Alagoas. As
confirmações serão divulgadas com 48h de antecedência da data de cada etapa cujo cronograma
está disponível no item IX deste Edital.
iv. O processo seletivo dos candidatos inscritos será conduzido por uma Comissão de Seleção
composta por cinco membros do quadro de docentes do SOTEPP.
v. A Comissão de Seleção avaliará a documentação apresentada pelo(a) candidato(a) para
determinar aqueles que estarão aptos a prosseguir no processo seletivo.
vi. O pagamento da taxa de inscrição (R$ 50,00 – cinquenta reais) não assegura a homologação
do candidato. Em hipótese alguma será devolvida a importância paga pelo candidato a título de taxa
de inscrição.

vii. A falta do diploma de mestrado (ou certificado de conclusão) assim como do currículo
lattes, pré-projeto de pesquisa ou memorial impede a homologação da inscrição.
viii. A homologação da inscrição só será deferida após apreciação e aprovação da documentação
pela Comissão de Seleção.
No Item X. CRONOGRAMA onde se lê:
X. CRONOGRAMA
Divulgação do Edital

11 de novembro de 2019
entre 11 de novembro de 2019 e 17 de
Período de Inscrições
janeiro de 2020
21 de janeiro de 2020
Divulgação da Homologação das Inscrições
ETAPA 1 | AVALIAÇÃO DOS PRÉ-PROJETOS
Entre 22 e 27 de janeiro de 2020
Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa
28 de janeiro de 2020
Divulgação do Resultado da Avaliação dos Pré-Projetos

Divulgação do Resultado definitivo da Avaliação dos Pré-Projetos
(se houver recursos)

29 de janeiro de 2020

ETAPA 2 | AVALIAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO
entre 29 de janeiro e 03 de fevereiro de
Avaliação do Memorial Descritivo
2020
05 de fevereiro de 2020
Divulgação do resultado da análise do memorial descritivo
ETAPA 3 | ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E ENTREVISTA
Entre 10 e 13 de fevereiro de 2020
Entrevistas
08h às 18h (local a ser confirmado)
17 de fevereiro de 2020
Divulgação do Resultado das Entrevistas
ETAPA 4 | AVALIAÇÃO CURRICULAR
Entre 14 e 17 de fevereiro de 2020
Avaliação Curricular
18 de fevereiro de 2020
Resultado da Avaliação Curricular
20 de fevereiro de 2020
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
MATRÍCULAS
21 de fevereiro a 03 de março de 2020
Período de Matrícula (alunos classificados)
04 e 06 de março de 2020
Chamada de Excedentes
07 à 09 de março de 2020
Período de Matrícula (alunos reclassificados)
16 de março de 2020
Início do Semestre Letivo
Obs: As aulas teóricas ocorrerão nas segundas e terças-feiras (manhã e tarde), conforme alocação de disciplinas
realizada pela Coordenação do Programa. Aulas práticas e/ou atividades de campo poderão ocorrer de segunda a
sábado, conforme agendamento dos orientadores.

Leia-se:
X. CRONOGRAMA
Divulgação do Edital

11 de novembro de 2019
entre 11 de novembro de 2019 e 27 de
Período de Inscrições
janeiro de 2020
28 de janeiro de 2020
Divulgação da Homologação das Inscrições
ETAPA 1 | AVALIAÇÃO DOS PRÉ-PROJETOS
Entre 28 e 29 de janeiro de 2020
Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa
29 de janeiro de 2020
Divulgação do Resultado da Avaliação dos Pré-Projetos

Divulgação do Resultado definitivo da Avaliação dos Pré-Projetos
(se houver recursos)

31 de janeiro de 2020

ETAPA 2 | AVALIAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO
entre 01 e 04 de fevereiro de 2020
05 de fevereiro de 2020
ETAPA 3 | ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E ENTREVISTA
Entre 10 e 13 de fevereiro de 2020
Entrevistas
08h às 18h (local a ser confirmado)
17 de fevereiro de 2020
Divulgação do Resultado das Entrevistas

Avaliação do Memoria Descritivo
Divulgação do resultado da análise do memorial descritivo

ETAPA 4 | AVALIAÇÃO CURRICULAR
Entre 14 e 17 de fevereiro de 2020
18 de fevereiro de 2020
20 de fevereiro de 2020
MATRÍCULAS
21 de fevereiro a 03 de março de 2020
Período de Matrícula (alunos classificados)
04 e 06 de março de 2020
Chamada de Excedentes
07 à 09 de março de 2020
Período de Matrícula (alunos reclassificados)
16 de março de 2020
Início do Semestre Letivo
Obs: As aulas teóricas ocorrerão nas segundas e terças-feiras (manhã e tarde), conforme alocação de disciplinas
realizada pela Coordenação do Programa. Aulas práticas e/ou atividades de campo poderão ocorrer de segunda a
sábado, conforme agendamento dos orientadores.

Avaliação Curricular
Resultado da Avaliação Curricular
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

No item XI. COMISSÃO DE SELEÇÃO onde se lê:
XI. COMISSÃO DE SELEÇÃO
Comissão de Seleção da Turma 2020 do Curso de Doutorado
Profa. Dra. Verônica Marques (Presidenta)
Profa. Dra. Lorena Monteiro
Profa. Dra. Jesana Batista
Prof. Dr. Diego Rodrigues
Profa. Dra. Janaina Junkes
Leia-se:
XI. COMISSÃO DE SELEÇÃO
Comissão de Seleção da Turma 2020 do Curso de Doutorado
Prof. Dr. Diego Rodrigues (Presidente)
Profa. Dra. Lorena Monteiro
Profa. Dra. Jesana Batista
Prof. Dr. Ronaldo Alvim
Profa. Dra. Janaina Junkes

Maceió, AL, 25 de janeiro de 2020.

Verônica Teixeira Marques
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL

