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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA 

 
 

EDITAL Nº 001/2018 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO A MATRÍCULA ESPECIAL DO MESTRADO EM CIÊNCIA 
POLÍTICA, TURMA 2017 

 

A Universidade Federal do Pará, por meio do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas, torna público o Edital para a seleção de candidatos(as) a matrícula especial do Curso 
de Mestrado em Ciência Política, para preenchimento de 07 (sete) vagas. 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

Período de inscrição: 19/02/2018 a 23/02/2018.  

Local: Secretaria do Programa de Pós Graduação em Ciência Política – UFPA 

Campus Universitário do Guamá, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 

Horário: 09 às 12:00 h  

As inscrições serão efetivadas pessoalmente ou através de representante munido de procuração com firma 
reconhecida. 

2. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

2.1. Serão admitidos como candidatos à seleção à matrícula especial do Mestrado em Ciência Política: os portadores 
de diploma ou certificado de curso de nível superior, emitido na forma da Lei; 

2.2. Os (as) candidatos (as) ao processo de seleção, no momento da inscrição, deverão apresentar, à secretaria do 
programa, os seguintes documentos: 

2.2.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido em duas vias (ver modelo próprio, anexado a este edital); 

2.2.2. Documentos de identificação: carteira de identidade (ou documento equivalente) e CPF. 

2.2.3. Diploma, certificado ou declaração de concluinte de curso de graduação, de acordo com o Regimento Geral da 
Pós-Graduação da UFPA/Resolução n° 3.870 de 01 de julho de 2009; (o diploma ou certificado de curso obtido no 
exterior, deve estar devidamente revalidado no Brasil (original e cópia do documento), conforme Resolução nº 

Nº 3, DE 22 DE JUNHO DE 2016, do Ministério da Educação); 

2.2.4. Histórico escolar de graduação (original e cópia do documento), conforme Resolução nº 3210/CONSEP, de 
26/10/2004; 

2.2.5. Curriculum Vitae certificado pela Plataforma Lattes, em 3 vias, acompanhado de uma via com fotocópias dos 
documentos comprobatórios (ver modelo proposto na Plataforma LATTES/CNPq – www.cnpq.br). No ato da 
inscrição deverão ser apresentados os documentos originais para certificarem as fotocópias dos mesmos. 

http://www.cnpq.br/
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2.2.6. Carta de intenção abordando os motivos pelo qual deseja ingressar no curso como aluno especial, área de 
interesse e experiência acadêmica e profissional. 

3. DAS DISCIPLINAS OFERTADAS  

3.1 O (A) candidato(a) selecionado(a) poderá cursar até quatro disciplinas, sendo duas no 1º semestre e duas no 2º 
semestre de acordo com a quadro de oferta disponibilizado pelo PPGCP no ato de matrícula.  

3.2. A oferta de disciplinas para o segundo semestre será disponibilizada somente em Junho de 2018. 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1. A seleção dos (as) candidatos (as) será feita pela Comissão de Seleção aprovada pelo Colegiado do Curso de 
Mestrado, levando-se em consideração a carta de intenção, currículo do candidato e o histórico escolar da 
graduação. 

5. DO RESULTADO 

5.1. O resultado será disponibilizado na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política no dia 
28/02/2018. 

5.2. Os candidatos selecionados deverão se matricular no período de 05/03/2018 a 09/03/2018 

5.3. As aulas começarão no dia 12/03/2018. 

 

 

Belém-PA, 08 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

Profа. Dra. Maria Dolores Lima da Silva 
Coordenadora do PPGCP 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA 

 

 

FORMULÁRIO DE MATRÍCULA – ALUNO(A) ESPECIAL 

(1º Semestre de 2018) 

1) IDENTIFICAÇÃO 

CANDIDATO (A): _______________________________________________________________________________ 

NACIONALIDADE ______________________NATURALIDADE:__________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ______/______/______CPF: ___________________________RG: ____________________ 

FILIAÇÃO:MÃE___________________________________________PAI: ______________________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

CEP: ______________________ CIDADE: ___________________ ESTADO: ________________________________ 

TELEFONE RESIDENCIAL: ___________________________TELEFONE CELULAR: __________________________ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 1)______________________________ 2)_______________________________________ 

 

2) REQUERIMENTO 

Respeitosamente, requeiro nos termos e nas condições do Art. 31 da Resolução 3.870/2009 CONSEP/UFPA, a 

minha inscrição na condição de aluno (a) especial no junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política na(s) 

abaixo discriminadas: 

Nº DISCIPLINA 

1)  

2)  

 
OBS: Só é permitido o acesso a até duas disciplinas, por semestre, e no máximo, quatro em um ano. 

3)Li e estou ciente do teor do Art. 31da Resolução 3.870/2009 CONSEP/UFPA 

 

Belém-PA, ______/______/2018 

 

________________________________________________________Assinatura do aluno (a)  



4 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CANDIDATURA 

A matrícula condicional só será aceita pela secretaria do PPGCP, quando no ato da matrícula o interessado 

anexar os documentos abaixo relacionados 

(   ) Carta de intenção abordando os motivos pelo qual deseja ingressar no curso como aluno especial, área de 

interesse e experiência profissional. 

(    ) Diploma ou Certificado de Graduação ou Pós-Graduação 

(    ) Histórico Escolar de Graduação ou Pós-Graduação 

(    ) Cópia de Curriculum Vitae devidamente inscrito e registrado na Plataforma Lattes 

(    ) Cópia do RG e CPF 

 
Belém-PA, ______/______/2018 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura do (a) candidato (a) a discente 

 
 

4) Parecer da comissão de seleção 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Assinatura da Comissão 
 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
Aprovada em reunião do Colegiado realizada em ______/______/2018 

 
Belém-PA, ______/______/2018 

 
Profа. Dra. Maria Dolores Lima da Silva 

Coordenadora do PPGCP 


