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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES  

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO – EACH/USP  

EDITAL ATAC – CPG 29/2022 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 ano de 2023, curso de 

Mestrado Acadêmico.  

 

1. Inscrição  

Período: As inscrições para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas 

Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, para o ano de 2023, estarão abertas desde a 

publicação deste edital no Diário Oficial e no site do programa até 01 de novembro de 2022.  

As inscrições serão efetuadas exclusivamente mediante o envio eletrônico da cópia digital dos 

documentos exigidos para o e-mail: cmagpp-each@usp.br. No título da mensagem eletrônica, 

deverá constar: “Inscrição PMGPP 2023_Nome do(a) candidato(a)”.   

A apresentação dos documentos originais será feita apenas no ato da matrícula, para os 

candidatos aprovados.  

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

1.1.1. Ficha de inscrição (completamente preenchida e assinada), conforme modelo 

disponível no site do Programa. 

1.1.2. Currículo no formato Lattes (http://lattes.cnpq.br/).  

1.1.3. Duas cartas de recomendação, conforme modelo disponível no site do 

Programa. Somente uma das cartas poderá ser de docente do Programa de 

Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas da EACH. A carta deverá ser 

enviada diretamente pelo(a) RECOMENDANTE para o endereço cmagpp-

each@usp.br. No título da mensagem eletrônica, bem como no arquivo da 

carta, deverá constar “SeleçãoPMGPP2023_Nome do/a) Candidato/a”.   

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

1.1.5. Diploma ou Histórico Escolar do Curso Superior de Graduação. 

1.1.6. Certidão de nascimento ou certidão de casamento ou certidão de 

naturalização.  

1.1.7. Cédula de Identidade – RG, RNE ou RNM ou DPRNM (no caso de 

candidatos/as estrangeiros/as residentes no Brasil), Protocolo de Solicitação 

de Refúgio (no caso de candidatos/as refugiados/as), ou documento de 

identidade nacional (para candidatos/as estrangeiros/as não residentes no 

Brasil), ou Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI).  

http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2018/06/GPPfichainscricao.docx
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1.1.8. CPF (não se aplica a candidatos/as provenientes de outros países e não 

residentes no Brasil);  

1.1.9. Certificado de Dispensa de Incorporação (apenas para candidatos brasileiros 

do sexo masculino; não se aplica a candidatos provenientes de outros países);  

1.1.10. Comprovante de quitação eleitoral (disponível no site 

http://www.tse.jus.br/) (não se aplica a candidatos provenientes de outros 

países não residentes no Brasil);  

1.1.11.   Projeto de pesquisa (com máximo de 20 páginas em fonte 12, 

espaçamento 1,5) contendo obrigatoriamente os seguintes itens:  

- I. Apresentação do projeto (até 20 linhas): a) apresentação da trajetória 

acadêmica/profissional do candidato; b) apresentação da motivação do projeto 

de pesquisa; c) descrição da articulação entre o projeto de pesquisa e a linha de 

pesquisa do Programa escolhida pelo candidato; 

- II. Resumo do projeto: um único parágrafo de até 10 linhas; 

- III. Introdução: objetivos e justificativa; 

- IV. Revisão da bibliografia fundamental;  

- V. Desenho de pesquisa: descrição da metodologia; 

- VI. Cronograma de execução em, no máximo, 24 meses; 

- VII. Referências bibliográficas. 

2. Das vagas 

O processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas 

oferecerá até 32 vagas de mestrado para o ano letivo de 2023, sendo elas distribuídas entre até 22 

vagas para ampla concorrência e até 10 vagas reservadas à política de cotas para candidatos/as 

autodeclarados/as pretos/as, pardos/as e indígenas (PPI).  

 

 2.1. Caso deseje concorrer às vagas reservadas à política de cotas na modalidade PPI, o/a 

candidato/a deverá apresentar o formulário de autodeclaração anexo (item 10) deste edital, além 

de todas as informações mencionadas no item 1.1. A autodeclaração deverá ocorrer no ato da 

inscrição. 

 

 2.2 – Os/as candidatos/as que se autodeclararem PPI concorrerão concomitantemente 
tanto às até 22 vagas destinadas à ampla concorrência (regidas pelos critérios estabelecidos nos 
itens 4.3, 4.4.1 e 6.1 deste edital) quanto às até 10 vagas destinadas à política de cotas (regidas 
pelos critérios estabelecidos nos itens 5.5.1, 5.6.1 e 6.2 deste edital). Na classificação final, os/as 
candidatos/as PPI aprovados/as dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência 
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não serão computados/as para efeito do preenchimento das vagas reservadas à política de cotas.   
 

2.3 – Em caso de não preenchimento do total de vagas reservadas para candidatos/as PPI, 
as vagas remanescentes serão transferidas para ampla concorrência. 
 

3.           Proficiência em língua inglesa (todos os candidatos) 

A comprovação de proficiência em língua inglesa é obrigatória e eliminatória para validação da 

inscrição no processo seletivo de ingresso no Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas 

Públicas, seja via ampla concorrência, seja por meio da política de cotas. 

3.1. Será exigida, no ato da inscrição no processo seletivo, comprovação de proficiência na 

língua inglesa, obtida por meio de prova EF SET, modalidade teste de 50 minutos 

(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/).   

3.2 Ficarão dispensados do exame de proficiência EF SET os/as candidatos/as 

portadores/as 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:  mínimo B2 ou 160 pontos; Teste ANPAD- mínimo 

300 pontos na prova de Inglês.  

3.3. Serão aceitos comprovantes de proficiência obtidos no período até 36 meses 

anteriores à inscrição. Portadores/as de títulos de cursos de graduação e/ou pós-graduação 

realizados em língua inglesa ficarão dispensados/as do exame de proficiência.  

   

4. Processo Seletivo para vagas com ampla concorrência 

4.1 O Programa Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas oferecerá até 22 vagas no 

processo seletivo com ampla concorrência para ingresso em 2023. 

   4.1.1 Participarão no processo seletivo com ampla concorrência todos/as os/as 

candidatos/as inscritos/as no certame, incluindo aqueles/as inscritos na política de cotas PPI. 

   4.1.2 - No caso de não preenchimento das 10 (dez) vagas destinadas às políticas de 

cotas PPI, as vagas residuais serão destinadas à ampla concorrência, somando-se, portanto, às 22 

vagas iniciais destinadas a essa categoria. 

4.2. O processo seletivo terá três etapas, todas eliminatórias: 1) verificação do teste de 

inglês (de acordo com item 3) deste edital; 2) avaliação do projeto de pesquisa (ver itens 1.1.11 e 

4.3); 3) arguição oral (ver item 4.4). 

4.3. O projeto de pesquisa será avaliado pela Comissão de Seleção, que atribuirá ao projeto 

uma nota de 0 (zero) a 10,0 (dez). A nota mínima para aprovação nesta etapa é 7,0 (sete). O 

projeto de pesquisa deverá indicar a escolha de uma das duas linhas de pesquisa, descritas no site 

do Programa: Sociedade, Instituições ou Políticas Públicas; e Estado, Administração Pública e 

Gestão Social.  

http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2016/09/GPP-DescricaoDoProgramaV3-2016.pdf
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2016/09/GPP-DescricaoDoProgramaV3-2016.pdf
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4.3.1. Os critérios e pesos da avaliação dos projetos são:  

a) Aderência dos objetivos, objeto e tema do projeto à linha de pesquisa indicada (40%);  

b) Adequação da utilização da literatura pertinente (40%); 

c) Consistência metodológica e adequação do cronograma (20%) 

 

A divulgação do resultado desta fase será até 30 de novembro de 2022, no site do Programa. 

Os/as candidatos/as aprovados/as nesta fase serão convocados para a terceira fase pelo site.  

4.4. A terceira fase é a arguição oral do/a candidato/a, e será realizada entre 5 e 16 de 

dezembro de 2022. A arguição oral versará sobre o projeto de pesquisa do/a candidato/a e seu 

currículo Lattes. Esta etapa será realizada remotamente. Os dias e horários de arguição de cada 

candidato serão divulgados no site do Programa. Os/as candidatos/as 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/a candidato/a aceita que é totalmente responsável por 

garantir seu acesso à tecnologia necessária para participar do processo seletivo.  

4.4.1. A nota da arguição oral será composta da seguinte forma: arguição sobre 

projeto de pesquisa e a articulação do projeto com o Programa de mestrado em GPP (peso 

50%); arguição sobre currículo Lattes e experiência prévia com pesquisa (pesquisa científica 

em nível de graduação ou pós-graduação, publicações, apresentação de trabalhos em 

eventos acadêmicos, ou projetos de extensão) (peso 30%); arguição sobre experiência 

profissional ou atuação atinente a temáticas relacionadas ao mestrado em GPP (peso 20%). 

A nota mínima para aprovação nesta etapa é 7,0 (sete). 

 

5 – Processo Seletivo para política de cotas para candidatos(as) autodeclarados(as) PPI 

5.1. O Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas reservará até 10 vagas 

para candidatos/as autodeclarados/as PPI. 

5.2. Para concorrer às cotas de candidatos/as PPI, os/as candidatos/as deverão assinalar 

esta opção na ficha de inscrição e preencher ficha de autodeclaração (conforme modelo 

apresentado no item 10 deste edital).  

5.3. Os/as) candidatos/as) autodeclarados/as) PPI participam, automaticamente, do 

processo de avaliação para preenchimento das vagas para ampla concorrência, respeitando os 

critérios estabelecidos no item 4 deste edital.  

5.4. Após o preenchimento das 22 vagas de ampla concorrência, as vagas destinadas às 

cotas serão preenchidas apenas entre candidatos/as autodeclarados/as PPI que não foram 

contemplados/as por uma vaga no processo seletivo para ampla concorrência.  

5.4.1. As vagas não preenchidas pelos/as candidatos/as de que trata o item 5 serão 

redirecionadas para a ampla concorrência. 
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5.5. Para candidatos/as declarados/as PPI, o processo seletivo terá três etapas, todas 

eliminatórias: 1) verificação do teste de inglês (de acordo com item 3); 2) avaliação do projeto de 

pesquisa (ver itens 1.1.11 e 5.5.1); 3) arguição oral (ver item 5.6). 

5.5.1. O projeto de pesquisa será avaliado pela Comissão de Seleção, que atribuirá ao 

projeto uma nota de 0 (zero) a 10,0 (dez). A nota mínima para aprovação nesta etapa é 5,0 

(cinco). O projeto de pesquisa deverá indicar a escolha de uma das duas linhas de pesquisa, 

descritas no site do Programa: Sociedade, Instituições ou Políticas Públicas; e Estado, 

Administração Pública e Gestão Social.  

5.5.1.1. Os critérios e pesos da avaliação dos projetos são:  

a) Aderência dos objetivos, objeto e tema do projeto à linha de pesquisa indicada (40%);  

b) Adequação da utilização da literatura pertinente (40%); 

c) Consistência metodológica e adequação do cronograma (20%) 

 

A divulgação do resultado desta fase será até 30 de novembro de 2022, no site do Programa. 

Os/as candidatos/as aprovados/as nesta fase serão convocados/as para a terceira fase pelo site.  

5.6. A terceira fase é a arguição oral do candidato, e será realizada entre 5 e 16 de 

dezembro de 2022. A arguição oral versará sobre o projeto de pesquisa e seu currículo Lattes. Esta 

etapa será realizada remotamente. Os dias e horários de arguição de cada candidato serão 

divulgados no site do Programa. Os/as candidatos/as 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/a candidato/a aceita que é totalmente responsável por garantir 

seu acesso à tecnologia necessária para participar do processo seletivo.  

5.6.1. A nota da arguição oral será composta da seguinte forma: arguição sobre 

projeto de pesquisa e a articulação do projeto com o Programa de mestrado em GPP (peso 

50%); arguição sobre currículo Lattes e experiência prévia com pesquisa (pesquisa científica 

em nível de graduação ou pós-graduação, publicações, apresentação de trabalhos em 

eventos acadêmicos, ou projetos de extensão) (peso 30%); arguição sobre experiência 

profissional ou atuação atinente a temáticas relacionadas ao mestrado em GPP (peso 20%). 

A nota mínima para aprovação nesta etapa é 5,0 (cinco) 

5.7 Em casos de questionamento interno ou externo quanto à autodeclaração realizada por 

candidatos/as a vagas de cotas PPI, a CCP do Programa irá constituir uma Comissão de 

Heteroidentificação. Esta deverá a ser formada por dois docentes de programas da USP e/ou de 

outras instituições, um/a discente regularmente matriculado/a em programa de pós-graduação da 

USP e dois participantes de movimentos sociais ou de organizações da sociedade civil envolvidas 

com a promoção da igualdade racial, para a realização do processo de confirmação da 

autodeclaração. Se necessário, a comissão poderá solicitar documentos complementares àqueles 

apresentados no momento da inscrição no processo seletivo.  

http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2016/09/GPP-DescricaoDoProgramaV3-2016.pdf
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2016/09/GPP-DescricaoDoProgramaV3-2016.pdf
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2016/09/GPP-DescricaoDoProgramaV3-2016.pdf
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5.8     O/a candidato/a que tiver se utilizado indevidamente da política de cotas 

estabelecida neste edital será automaticamente desligado/a do Programa se a CCP, a qualquer 

tempo, observar e/ou receber denúncia e comprovar a existência de fraude ou má fé no acesso às 

vagas destinadas à política de cotas PPI. 

 

6. Resultados  

6.1 A nota final do/a candidato/a inscrito/a no processo seletivo em ampla concorrência 

corresponderá à média ponderada da nota do projeto (60%) e da nota da arguição oral 

(40%). A nota mínima requerida para aprovação no processo seletivo é 7,0 (sete).  

6.2 A nota final do/a candidato/a inscrito/a no processo seletivo na modalidade políticas de 

cotas PPI corresponderá à média ponderada da nota do projeto (60%) e da nota da 

arguição oral (40%). A nota mínima requerida para aprovação no processo seletivo é 5,0 

(cinco). 

 

A divulgação da lista de candidatos aprovados no processo seletivo será realizada até 23 de 

dezembro de 2022, no site do Programa.  

 

6.3 Preenchimento das vagas: o Programa oferecerá até 32 vagas de mestrado, incluindo as 

modalidades de ampla concorrência (22 vagas) e de política de cotas PPI (até 10 vagas) 

conforme item 2 deste edital. Os/as candidatos/as serão classificados/as de acordo com 

suas notas dentro de cada linha de pesquisa, incluindo todos/as inscritos/as e 

habilitados/as. 

6.4 Todos/as candidatos/as serão classificados pela nota média final em ordem decrescente. 

Em primeiro lugar, serão classificados/as os/as 22 candidatos/as com as maiores notas 

segundo os critérios da ampla concorrência (nota final global acima de 7), podendo incluir 

também candidatos/as autodeclarados/as PPI que cumpram esses requisitos. 

6.5 A seguir, para preenchimento de até 10 vagas reservadas para a política de cotas PPI, serão 

selecionados/as os/as candidatos/as autodeclarados/as PPI devidamente inscritos/as nesta 

política de reserva de vagas que não foram classificados/as nas vagas de ampla 

concorrência, respeitando-se a nota mínima indicada neste edital para esta política (nota 

final global acima de 5).  

6.6 Os/as candidatos/as considerados/as habilitados/as, respeitando as notas mínimas de cada 

etapa, e a nota mínima final (itens 6.1 e 6.2), que não forem convocados até o limite de 

vagas ofertadas nesse certame, comporão lista de espera e poderão ser convocados/as até 

o final da validade do processo seletivo.    

6.7  A Comissão de Seleção, composta pelos membros da Comissão Coordenadora do 

Programa, se reserva o direito de não preencher todas as vagas, bem como de, 

eventualmente, reclassificar candidatos entre as linhas de pesquisa.  

6.7 Validade do resultado da seleção: até 120 dias após a sua divulgação.  
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7 O ingresso na pós-graduação não implica compromisso de concessão de bolsa de estudo.       

8 Condições para matrícula: aprovação no processo seletivo e apresentação da documentação 

completa indicada no item 1.1. A matrícula somente será efetivada se a documentação exigida 

estiver completa. Na eventualidade de vigência de medidas de isolamento social e 

indisponibilidade de atendimento presencial no Serviço de Pós-graduação da EACH-USP, a 

matrícula ocorrerá de forma remota, conforme procedimentos oportunamente informados na 

página do Programa. Os/as candidatos/as aprovados/as que não efetuarem a matrícula no 

prazo perderão o direito à vaga, e poderão ser chamados/as eventuais candidatos/as 

classificados em lista de espera. Os/as candidatos/as que estiverem em fase de conclusão do 

curso de graduação poderão inscrever-se no processo seletivo, ficando a matrícula 

condicionada à apresentação dos comprovantes da referida conclusão de curso e colação de 

grau até a data da matrícula.  

  

9 Outros casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

10 Modelo de Autodeclaração 

 

Formulário de autodeclaração étnico-racial para o processo seletivo do programa de pós-

graduação em Gestão de Políticas Públicas – modalidade Mestrado da EACH/USP – 2023 

 

Eu, (nome completo – social ou civil), RG/RNE n°, CPF n°, declaro, para o fim específico de atender 

ao item 4 do edital de seleção para ingresso no Programa de Pós-graduação em Gestão de 

Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São 

Paulo (USP) em 2023, que desejo concorrer à vaga destinada a candidato(a) autodeclarado(a): 

 

(  ) preto(a) 

(  ) pardo(a) 

(  ) indígena – grupo étnico do qual faz parte: ___________________________________ 

 

Estou ciente de que poderei ser convocado(a) em data(s), horário(s) e local(is) a ser(em) 

definido(s) para procedimento de heteroidentificação e que, se for detectada falsidade na 

declaração e na utilização da vaga destinada à política de cotas do PPGGPP, estarei sujeito(a) às 

penalidades previstas em lei e neste edital. 

 

Local, data: 

 

 

Assinatura:                                                 

 

Publicado no Diário Oficial em 23/08/2022 


