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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 

Comunicado 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO – EACH/USP 

EDITAL ATAC – CPG 021/2020 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – MESTRADO 

Abertura de inscrições para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas 
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) para o primeiro semestre de 2021, curso de 
Mestrado Acadêmico. 

 

1. Inscrição 

1. Período: As inscrições para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas 
Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, para o primeiro semestre de 2021, estarão 
abertas até 30 de Outubro de 2020. 

1.1. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente mediante o envio eletrônico dos 
documentos necessários para o seguinte endereço de e-mail: cmagpp-each@usp.br. No título da 
mensagem eletrônica deverá constar: “Inscrição no Processo Seletivo 2021 – Mestrado GPP”  

1.2. Os originais não deverão ser enviados na inscrição. A apresentação dos documentos originais 
deverá ser feita apenas no ato da matrícula para os candidatos aprovados. No caso de manutenção 
das medidas de isolamento social e indisponibilidade de atendimento presencial no Serviço de Pós-
graduação da EACH-USP, excepcionalmente a matrícula pode ocorrer de forma remota, a partir dos 
procedimentos oportunamente informados a partir do endereço eletrônico cmagpp@usp.br.  

1.3. Documentos para inscrição, que deverão ser enviados no formato PDF: 

1.3.1. Ficha de inscrição (completamente preenchida e assinada)  

1.3.2. Currículo no formato do currículo Lattes (www.cnpq.br); 

1.3.3. Projeto de pesquisa de acordo com o seguinte modelo; 

1.3.4. Duas Cartas de Recomendação. Somente uma das cartas poderá ser de docente do Programa 
de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas da EACH..O envio da carta deverá ser realizado 
diretamente pelo recomendante no endereço de email cmagpp@usp.br. No título da mensagem 
eletrônica, bem como no arquivo com a carta, deverá constar “Seleção2021NomedoCandidato”. 
Prazo para envio 30 de Outubro de 2020. 

1.3.5. Comprovação de Proficiência em Língua Inglesa (ver item 2);  

1.3.6. Diploma ou Histórico Escolar do Curso Superior de Graduação; 

1.3.7. Certidão de nascimento ou certidão de casamento ou certidão de naturalização; 

1.3.8. Cédula de Identidade – RG ou RNE (no caso de candidatos estrangeiros), ou documento de 
identidade nacional (para candidatos estrangeiros não residentes no Brasil); 

1.3.9. CIC/CPF (não se aplica a candidatos estrangeiros não residentes no Brasil); 

mailto:cmagpp@usp.br
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2018/06/GPPfichainscricao.docx
http://www.fapesp.br/253
mailto:cmagpp@usp.br
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1.3.10. Certificado de Dispensa de Incorporação (apenas para candidatos do sexo masculino; não se 
aplica a candidatos estrangeiros); 

1.3.11. Comprovante de quitação eleitoral (disponível no site http://www.tse.jus.br/) (não se aplica 
a candidatos estrangeiros não residentes no Brasil); 

 

2. Proficiência em língua inglesa 

2.1. É exigida, no ato da inscrição para o processo seletivo, comprovação de proficiência na língua 
inglesa, obtida por meio de prova EF SET, modalidade teste de 50 minutos, realizada gratuitamente, 
de forma remota e com resultados disponibilizados logo após a realização dos exames 
(https://www.efset.org/pt). O aproveitamento mínimo equivale ao nível B1 – Intermediário do CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages), com avaliação mínima de 41 pontos 
no teste EF-SET modalidade 50 minutos (https://www.efset.org/pt/english-score/).  

2.2 Ficam dispensados do exame de proficiência EF SET os candidatos portadores de certificados 
com as seguintes pontuações: - TOEFL (ITP - Level 1) - 56 pontos ; - TOEFL (IBT) – mínimo 18  pontos 
no item Reading; - TOEFL (PBT) – 525 pontos ; - TOEFL (CBT) – 213 pontos ; - IELTS – 6,0 no item 
Reading ; - Cambridge :  B2 ou 160 pontos; Teste ANPAD- mínimo 300 pontos na prova de Inglês. 

2.3. Serão considerados válidos os comprovantes de proficiência obtidos nos 36 meses anteriores 
ao início do processo seletivo ou de acordo com o período de validade estipulado pelo teste. 
Portadores de títulos de graduação e pós-graduação obtidos em países de língua inglesa ficam 
dispensados do exame de proficiência. 

  

3. Processo Seletivo 

3.1. Os candidatos que apresentarem a documentação especificada, incluindo proficiência de língua 
inglesa, estarão aptos para as demais etapas. O processo seletivo para o mestrado consistirá de duas 
fases. 

3.2. A primeira fase, eliminatória, é composta da análise do projeto de pesquisa. A avaliação do 
projeto será feita pelos docentes do Programa e a nota necessária para aprovação nesta fase é de, 
no mínimo, 5,0 (cinco). Os critérios de avaliação dos projetos são: a) articulação do texto, b) 
consistência teórica e metodológica da proposta, c) adequação do tema proposto à linha de 
pesquisa indicada. A divulgação do resultado desta fase será até 16 de Novembro de 2020, na 
página do Programa na internet. Os candidatos aprovados nesta fase serão convocados para a 
segunda fase. 

3.2.1 O projeto de pesquisa deverá ser indicado para uma das duas linhas de pesquisa do programa: 
Sociedade, Instituições e Políticas Públicas; e Estado, Administração Pública e Gestão Social. Deve 
conter justificativa que demonstre a aderência do projeto à respectiva linha de pesquisa.  

3.3. A segunda fase é composta da arguição oral do candidato, e será realizada entre 23 e 27 de 
Novembro de 2020. Esta etapa será realizada remotamente, em data e horário a serem divulgados 
na página do programa. Os candidatos deverão acessar o ambiente virtual de entrevista por meio 
de link a ser enviado pelo Serviço de Pós Graduação da EACH/USP. Ao se inscrever no processo 
seletivo, o candidato concorda que é totalmente responsável por garantir seu acesso à tecnologia 

http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2016/09/GPP-DescricaoDoProgramaV3-2016.pdf
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necessária para participar das fases do processo. A arguição oral versará sobre o projeto de pesquisa 
do candidato e seu currículo Lattes. 

3.3.1. A nota da arguição oral será composta da seguinte forma: 80% pela arguição sobre o projeto 
de pesquisa (capacidade de demonstrar conhecimento da literatura pertinente, do objeto de 
pesquisa e consistência e viabilidade do projeto) e 20% pela arguição sobre o currículo Lattes 
(experiência em pesquisa científica em nível de graduação ou pós-graduação, publicações e 
pesquisas, apresentação de trabalhos acadêmicos, experiência em atividades profissionais ou de 
extensão). 

3.4. A nota final do candidato no processo seletivo corresponderá à média ponderada das notas 
obtidas no projeto (peso 6) e na arguição oral (peso 4). A nota mínima requerida para aprovação no 
processo seletivo é 6,0 (seis). 

 

4. Resultados 

4.1 A divulgação da lista de candidatos aprovados no processo seletivo será realizada até 20 de 
Dezembro de 2020, na página do Programa na internet. 

4.2. Disponibilidade de Vagas: O programa oferece até 25 vagas de mestrado. As vagas serão 
preenchidas pelos primeiros colocados no processo seletivo, classificados conforme a nota final. A 
Comissão Coordenadora do Programa se reserva o direito de não preencher todas as vagas. 

4.3. A Comissão Coordenadora do Programa poderá divulgar lista de espera, baseada no resultado 
do processo seletivo, para preencher eventuais vagas remanescentes. 

4.4. Validade do Resultado da Seleção: o resultado da seleção será válido por 180 dias após a sua 
divulgação. 

 

5. O ingresso na pós-graduação não implica compromisso de concessão de bolsa de estudo. 

 

6. Condições para matrícula: aprovação no processo seletivo e apresentação de documentação 
completa, inclusive cópia simples do diploma ou certificado de conclusão de graduação com colação 
de grau, até a data de efetivação da matrícula na Secretaria de Pós-Graduação da EACH/USP, 
conforme calendário da USP. A matrícula somente será efetivada se a documentação exigida estiver 
completa. Os candidatos aprovados que não efetuarem a matrícula no prazo perderão o direito à 
vaga. 

6.1. Os candidatos que estiverem em fase de conclusão do curso de graduação em 2019 poderão 
inscrever-se para o processo seletivo, ficando a matrícula condicionada à apresentação dos 
comprovantes da referida conclusão de curso e colação de grau até a data fixada para a matrícula. 

 

7. Outros casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Programa de Gestão de 
Políticas Públicas da USP. 
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8. É sugerida abaixo bibliografia de referência em cada uma das linhas de pesquisa do Programa, 
bem como na área de metodologia. Essa lista, não exaustiva, reúne conteúdo básico indicativo de 
alguns dos principais referenciais do debate nos campos de pesquisa abrangidos pelo Programa. 
Não é obrigatória sua utilização total ou mesmo parcial na elaboração dos projetos de pesquisa, que 
podem incluir outros referenciais. 

8.1. Linha Estado, Administração Pública e Gestão Social: 

ALCÂNTARA, Valderí de Castro ; PEREIRA, José Roberto ; SILVA, E. A. F. . GESTÃO SOCIAL E 
GOVERNANÇA PÚBLICA: APROXIMAÇÕES E (DE)LIMITAÇÕES TEÓRICO-CONCEITUAIS. Revista de 
Ciências da Administração (CAD/UFSC), v. 17, p. 11-29, 2015. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2015v17nespp11/pdf_70 

BARBOSA, Lívia “Meritocracia à brasileira: o que é desempenho no Brasil?”. Revista do Serviço 
Público 47(3):58-102. 1996. Disponível em: 
https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/396/402 

BUENO, R. L. P. ;BRELAZ, Gabriela de; SALINAS, N. S. C. . Administração Pública Brasileira no Século 
XXI: seis grandes desafios. Revista do Serviço Público, v. 67, p. 7-28, 2016. Disponível em: 
https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/1152.  

DIAS, Maria Aparecida Muniz Jorge; BORGES, Renata Simões Guimarães e. Estilos de liderança e 
desempenho de equipes no setor público. REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre), Porto Alegre ,  v. 
21, n. 1, p. 200-221. Disponível em:  https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
23112015000100200&script=sci_abstract&tlng=pt 

FARAH, Marta Ferreira Santos. Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas no nível 
local de governo. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 35, n. 1, p. 119 a 144, jan. 
2001. ISSN 1982-3134. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6364 

GOMIDE, A.; PEREIRA, A.; MACHADO, R. O conceito de capacidade estatal e a pesquisa científica. 
Abertura do Dossiê Capacidades Estatais para políticas públicas. Sociedade e Cultura, Goiânia, v. 20, 
n. 1, p. 3-12, jan./jun. 2017. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/322086755_Apresentacao_O_conceito_de_capacidad
e_estatal_e_a_pesquisa_cientifica_Alexandre_de_Avila_Gomide  

LOPREATO, Francisco Luiz Cazeiro. O papel da política fiscal: um exame da visão convencional. 
Campinas: Unicamp. IE, 2006. Disponível em: 
http://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/1749/texto119.pdf 

PIRES, Valdemir; SATHLER, André Rehbein. Gestão orçamentária inovadora: desafios e perspectivas 
no Brasil. Brasília : Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2018. Disponível online: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/553045.  

SECCHI, Leonardo. Modelos Organizacionais e Reforma da Administração Pública. In: Revista de 
Administração Pública. Rio de Janeiro 43(2):347-369, mar./abr, 2009. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/rap/v43n2/v43n2a04.pdf.  

REZENDE, Fernando. O federalismo brasileiro em seu labirinto: crise e necessidade de reformas. 
Editora FGV, 2013. 

http://lattes.cnpq.br/2870598651094370
http://lattes.cnpq.br/7241580001284141
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2015v17nespp11/pdf_70
https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/396/402
https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/1152
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-23112015000100200&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-23112015000100200&script=sci_abstract&tlng=pt
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6364
https://www.researchgate.net/publication/322086755_Apresentacao_O_conceito_de_capacidade_estatal_e_a_pesquisa_cientifica_Alexandre_de_Avila_Gomide
https://www.researchgate.net/publication/322086755_Apresentacao_O_conceito_de_capacidade_estatal_e_a_pesquisa_cientifica_Alexandre_de_Avila_Gomide
http://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/1749/texto119.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/553045
https://www.scielo.br/pdf/rap/v43n2/v43n2a04.pdf
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https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=&id=KYplDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fernando+rezende&ots=90GW11rGjP&sig=OHw
q3Chws1rRL9ygYBDss6uxzbY#v=onepage&q=Fernando%20rezende&f=false 

8.2. Linha Sociedade, Instituições e Políticas Públicas: 

ARRETCHE, M.  Trinta anos da Constituição de 1988: razões para comemorar? Dossiê 30 anos da 
Constituição Brasileira. Novos estudos CEBRAP, São Paulo, v. 37, no.3, set-dez 2018. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/nec/v37n3/1980-5403-nec-37-03-395.pdf 

CAPELLA, A. Perspectivas Teóricas sobre o Processo de Formulação de Políticas Públicas. BIB, São 
Paulo, nº 61, 1º semestre de 2006, pp. 25-52. Disponível em: 
http://www.anpocs.com/index.php/edicoes-anteriores/bib-61/582-perspectivas-teoricas-sobre-o-
processo-de-formulacao-de-politicas-publicas/file  

LOTTA, G. A política pública como ela é: contribuições dos estudos sobre implementação para a 
análise de políticas públicas. In: Gabriela Lotta (org.). Teoria e análises sobre implantação de 
políticas públicas no Brasil. Brasília: Enap, 2019. Disponível em: 
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4162/1/Livro_Teorias%20e%20An%C3%A1lises%20so
bre%20Implementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas%20no%20B
rasil.pdf 

MENICUCCI, T. Perspectivas teóricas e metodológicas na análise de políticas públicas: usos e 
abordagens no Brasil. Revista Política Hoje - Volume 27, n. 1, 2018. Disponível em:: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/politicahoje/article/view/239108/30892 

OLIVEIRA, OSMANY PORTO DE  and  FARIA, CARLOS AURÉLIO PIMENTA DE. POLICY TRANSFER, 
DIFFUSION, AND CIRCULATION: Research Traditions and the State of the Discipline in Brazil. Novos 
estud. CEBRAP [online]. 2017, vol.36, n.1, pp.13-32. ISSN 1980-5403. Disponível em:  
https://doi.org/10.25091/s0101-3300201700010001. 

PIRES, Roberto Rocha C.; GOMIDE, Alexandre. Governança e capacidades estatais a partir da 
abordagem dos arranjos e instrumentos de políticas públicas. Boletim de Análise Político-
Institucional, n. 19, dezembro 2018. Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8966/1/bapi_19_cap_04.pdf 

PIKETTY, Thomas. The economics of inequality. Harvard University Press, 2015. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=&id=_Z7XCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=piketty+inequality&ots=DwCzGd811X&sig=lp5c1
4RUram4fwFWtiHpHOkwzqo#v=onepage&q=piketty%20inequality&f=false 

SOUZA, C. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº 16, 
jul/dez 2006, p. 20-45. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16 

THOENIG, Jean-Claude. Política Pública y Acción Pública. Gestión y Política Pública, v. VI, n. 1, p. 19-
37,1997. Disponível em: 
http://aleph.academica.mx/jspui/bitstream/56789/11713/1/DOCT2064257_ARTICULO_2-
VOLVINUM1.PDF 

8.3. Metodologia 

https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=KYplDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fernando+rezende&ots=90GW11rGjP&sig=OHwq3Chws1rRL9ygYBDss6uxzbY#v=onepage&q=Fernando%20rezende&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=KYplDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fernando+rezende&ots=90GW11rGjP&sig=OHwq3Chws1rRL9ygYBDss6uxzbY#v=onepage&q=Fernando%20rezende&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=KYplDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fernando+rezende&ots=90GW11rGjP&sig=OHwq3Chws1rRL9ygYBDss6uxzbY#v=onepage&q=Fernando%20rezende&f=false
https://www.scielo.br/pdf/nec/v37n3/1980-5403-nec-37-03-395.pdf
http://www.anpocs.com/index.php/edicoes-anteriores/bib-61/582-perspectivas-teoricas-sobre-o-processo-de-formulacao-de-politicas-publicas/file
http://www.anpocs.com/index.php/edicoes-anteriores/bib-61/582-perspectivas-teoricas-sobre-o-processo-de-formulacao-de-politicas-publicas/file
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4162/1/Livro_Teorias%20e%20An%C3%A1lises%20sobre%20Implementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas%20no%20Brasil.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4162/1/Livro_Teorias%20e%20An%C3%A1lises%20sobre%20Implementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas%20no%20Brasil.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4162/1/Livro_Teorias%20e%20An%C3%A1lises%20sobre%20Implementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas%20no%20Brasil.pdf
https://periodicos.ufpe.br/revistas/politicahoje/article/view/239108/30892
https://doi.org/10.25091/s0101-3300201700010001
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8966/1/bapi_19_cap_04.pdf
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=_Z7XCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=piketty+inequality&ots=DwCzGd811X&sig=lp5c14RUram4fwFWtiHpHOkwzqo#v=onepage&q=piketty%20inequality&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=_Z7XCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=piketty+inequality&ots=DwCzGd811X&sig=lp5c14RUram4fwFWtiHpHOkwzqo#v=onepage&q=piketty%20inequality&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=_Z7XCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=piketty+inequality&ots=DwCzGd811X&sig=lp5c14RUram4fwFWtiHpHOkwzqo#v=onepage&q=piketty%20inequality&f=false
https://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16
http://aleph.academica.mx/jspui/bitstream/56789/11713/1/DOCT2064257_ARTICULO_2-VOLVINUM1.PDF
http://aleph.academica.mx/jspui/bitstream/56789/11713/1/DOCT2064257_ARTICULO_2-VOLVINUM1.PDF
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GERTLER et al, Avaliação de impacto na prática. 2a edição. Washington: BID/Banco Mundial, 2018. 
Disponível em: http://documents1.worldbank.org/curated/en/551591524130557481/pdf/59998-
PORTUGESE-PUBLIC.pdf 

MENEZES FILHO, N; XAVIER PINTO, C. C. de (org.). Avaliação econômica de projetos sociais. 3ª 
edição. São Paulo: Fundação Itaú Social, 2017. Disponível em: 

https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2018/05/avaliacao-economica-3a-
ed_1513188151.pdf 

. 

Santos Jr.,Jaime; ABDAL, A. ; OLIVEIRA, M. C. V. ; GHEZZI, D. R. ; LIMA, M. ; BRITO, M. M. A. ; 
TORINI, D. ; COELHO, V. S. R. P. . Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais: bloco quantitativo. São 
Paulo: Cebrap - CPF/Sesc-SP, 2016 (ebook).Disponível em: 
http://bibliotecavirtual.cebrap.org.br/arquivos/2016_E-BOOK%20Sesc-
Cebrap_%20Metodos%20e%20tecnicas%20em%20CS%20-%20Bloco%20Qualitativo.pdf  

Quivy, R.  Campanhoudt, L, Manual de Investigação em Ciências Sociais, Trajectos, 2005. Disponível 
em: https://www.ufpe.br/documents/685425/0/fdr4_quivy.pdf/282b7293-ce35-4674-90ec-
40a361773941 

8.4. Dissertações já publicadas do Programa de Mestrado em Gestão de Políticas Públicas no Banco 
de teses da USP: 

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=9&Itemid=159&lang=pt-
br&id=100138&prog=100008&exp=0 

 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/551591524130557481/pdf/59998-PORTUGESE-PUBLIC.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/551591524130557481/pdf/59998-PORTUGESE-PUBLIC.pdf
https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2018/05/avaliacao-economica-3a-ed_1513188151.pdf
https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2018/05/avaliacao-economica-3a-ed_1513188151.pdf
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