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Edital no 001/2021 – Seleção Interna 2021 

Mestrado em Economia Aplicada da UFOP 

 

O Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada da Universidade Federal de Ouro Preto 

(doravante PPEA-UFOP) torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Interno 

Turma 2021. O PPEA-UFOP, com área de concentração em “Economia Aplicada” estrutura-se a partir 

de quatro linhas de pesquisas, a saber: 1) Avaliação de Políticas Públicas; 2) Desenvolvimento 

Econômico; 3) Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e 4) Teoria Econômica. 

 

1. Das Vagas e bolsas. 

 

 Serão oferecidas, no máximo, 9 (nove) vagas residuais do processo seletivo, para ingresso no 1o 

semestre letivo de 2021. Em cumprimento da Resolução CEPE 4.350, haverá o acréscimo de 01 (uma) 

vaga reservada a servidores técnico-administrativos (TAE) da UFOP, em caso de aprovação dos TAEs 

no processo de seleção. Os candidatos que se enquadram na Resolução CEPE 4.350 devem manifestar, 

no momento da inscrição, interesse na política de vagas e estão sujeitos às mesmas regras do processo 

seletivo definidas neste edital: aprovação em todas as fases deste processo seletivo previstas neste 

Edital, conforme tópico 04. 

Não há garantia de concessão de bolsas de estudo para os candidatos selecionados nesse 

processo seletivo. Na existência de cota de bolsas para o programa, a distribuição das mesmas 

seguirá a ordem de classificação dos candidatos aprovados neste processo seletivo, após todos os 

candidatos aprovados no processo seletivo PPEA/UFOP – ANPEC 2021 terem sido 

contemplados. 

Os servidores técnico-administrativos da UFOP pleiteantes às vagas deverão manifestar o seu 

interesse, até o dia 05/03/2021, por meio de e-mail para economiaaplicada.icsa@ufop.edu.br, 

condicionado à acusação de recebimento. A comprovação da condição de beneficiário da reserva de 

vaga deverá ser realizada de acordo com a Portaria PROPP/UFOP 024/2017 e a Resolução 

CEPE/UFOP 7507: - Autodeclaração como candidato participante do processo seletivo como TAE da 

UFOP: carta datada, assinada e direcionada ao PPEA, informando a condição de TAE da UFOP e o 
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interesse pela vaga, excepcionalmente este ano, a documentação deverá ser encaminhada ao e-mail 

economiaaplicada.icsa@ufop.edu.br até o dia 05/03/2021, condicionado à acusação de recebimento. 

 

2. Dos Requisitos para a Inscrição.  

 

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no site do PPEA/UFOP: 

http://ppea.ufop.br/processointerno-seletivos-2021. O candidato deverá encaminhar até o dia 

05/03/2020, exclusivamente para o e-mail do PPEA-UFOP (acima identificado) com assunto: 

PROCESSO 2021 – PPEA/UFOP, condicionado à acusação de recebimento, os seguintes documentos: 

a) Plano de Pesquisa 

b) No caso do servidor da UFOP pleiteante a tal vaga, deverá manifestar seu 

interesse por meio de carta datada, assinada. 

c) Formulário de inscrição (http://ppea.ufop.br/processointerno-seletivos-2021) 

d) Histórico escolar (graduação) do candidato. 

e) Cópia do Diploma de graduação ou documento comprovando que o candidato 

colou grau e o diploma encontra-se em fase de elaboração (original). Ou ainda 

declaração da instituição de ensino de que o aluno está no último período do 

curso de graduação, indicando a data provável da colação de grau. 

f) Carteira de identidade. 

g) Comprovante de cumprimento das obrigações militares. 

h) Comprovante de quitação eleitoral. 

i) Curriculum vitae, Lattes/CNPq. 

j) Cópia do certificado de proficiência em Língua Inglesa, somente para os candidatos que 

quiserem dispensa no Exame de Língua Inglesa. Serão considerados Exames de Língua 

Inglesa, nesse processo, aqueles definidos no Regimento do Programa de Pós-graduação em 

Economia Aplicada. 

Será desclassificado o candidato que apresentar documentação incompleta, em não 

conformidade com o presente edital, ou fora do prazo estipulado. 
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3. Da Comissão Examinadora 

 

A Comissão Examinadora da UFOP será composta por 3 (quatro) professores do PPEA/UFOP: 

A relação nominal dessa Comissão Examinadora estará disponível na página web do Programa até o 

dia 05/03/2021 e, caso seja alterada, será atualizada com até 24 horas de antecedência ao início do 

processo seletivo juntamente com a declaração de inexistência de impedimento e suspeição de cada 

membro da banca em função dos candidatos inscritos neste concurso. 

 

4. Do Processo Seletivo.  

O processo seletivo constará de três etapas: 

4.1. Primeira Etapa  

- Na primeira etapa será verificado que o estudante tem coeficiente de rendimento 

mínimo do curso de graduação igual ou maior do que 7 (sete), candidatos com 

coeficientes menores serão imediatamente desclassificados.  

  

4.2. Segunda etapa (valor 100 pontos) 

- A segunda etapa do processo seletivo, de caráter eliminatório, é referente ao plano de 

pesquisa. 

- O plano de pesquisa deve ter no máximo 6 páginas. 

- O plano de pesquisa deve conter uma breve introdução e justificativa a respeito do assunto da 

pesquisa que o candidato pretende realizar durante o curso.  

- Neste plano, deverá estar indicada a linha de pesquisa e o orientador de interesse do candidato.  

As linhas de pesquisa do Programa. 

- Será eliminado do processo seletivo o candidato cuja nota obtida nesta etapa for inferior a 70 

(setenta) pontos.  

Os resultados serão publicados até as 12:00 do dia 11/03/2021 
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4.3. Terceira etapa (valor 100 pontos) 

- A terceira etapa do processo seletivo, de caráter eliminatório e classificatório, é referente à 

prova oral, com valor de 100 pontos, sobre a proposta de pesquisa apresentada pelo candidato, a 

ser realizada por sistema remoto, por meio do Google Meet, acontecerá no dia 12/03/2021, o 

cronograma das entrevistas será publicado o dia 11/03/2021. 

- Será eliminado do processo seletivo para o curso de mestrado o candidato cuja nota nesta 

etapa for inferior a 70 (setenta) pontos. 

 

5. Do Resultado Final.  

O resultado será divulgado no dia 15/03/2021, no site do PPEA/UFOP. O critério de 

desempate utilizado no PPEA/UFOP será o coeficiente do curso de graduação. Persistindo o empate, 

será decidido pela nota do plano de pesquisa. 

 

6. Prazo e modelo para recursos  

O prazo para recursos será de até 24 horas, a partir da divulgação resultado final. Os 

recursos deverão ser enviados exclusivamente para o e-mail do PPEA-UFOP (identificado no tópico 1 

desse edital), condicionado à acusação de recebimento. A lista final dos candidatos selecionados será 

divulgada no dia 16/03/2021 na Secretaria do PPEA-UFOP e na página web do Programa de Pós-

Graduação em Economia Aplicada.  

 

7. Do Registro e da Matrícula.  

 

O candidato classificado e selecionado, que tenha enviado o aceite definitivo no processo 

seletivo de que trata este edital deverá efetuar, exclusivamente pela internet, no período de 16 e 17 de 

março de 2021, o seu cadastro prévio, mediante o preenchimento de formulário específico 

disponibilizado pelo Programa na página do PPEA (www.ppea.ufop.br => Seleção => Processo 

Seletivo 2021 => Formulário de Inscrição). A secretaria do PPEA-UFOP tomará as providências para 
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efetuar o Registro Acadêmico após o recebimento da documentação completa dos candidatos 

selecionados, na forma exigida (cópias legíveis e sem rasuras escaneadas) dos seguintes documentos: 

NA MATRÍCULA APRESENTAR OS DOCUMENTOS. 

- Formulário de Matrícula (disponível no site); 

- Cópia do diploma de graduação, expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente 

reconhecido, ou declaração de conclusão de curso em que conste a data da colação do grau ou 

declaração do colegiado de curso que conste a possível data de colação do grau; 

- Cópia do Histórico Escolar de graduação, oficial e carimbo da Instituição de Ensino em que o 

candidato obteve a titulação; 

- Cópia do RG e CPF; 

- Certificado de quitação eleitoral; 

- Certificado de estar em dia com a obrigação militar (para homens). 

Após o final do período de isolamento social, quando forem retomadas as atividades 

presenciais, será informado prazo para que os candidatos selecionados apresentem, na secretaria do 

Programa, toda a documentação original. A não apresentação dessa documentação será considerada 

como tentativa de fraude no processo seletivo e o aluno será desligado do curso. 

Em caso de curso de graduação concluído no exterior deverá ser apresentada cópia do diploma 

de curso de graduação devidamente revalidado. Candidatos estrangeiros deverão encaminhar a 

Secretaria do Programa, no dia 16/03/2020, o Registro Nacional de Estrangeiro - RNE, ou passaporte 

com Visto Permanente ou Visto Temporário de estudante válido, documento que comprove filiação e 

outros a serem informados pela Secretaria do Programa. 

 

Perderá automaticamente o direito à vaga e será considerado formalmente desistente o 

candidato classificado que não efetuar a matricula na data fixada para a realização desse procedimento 

ou que não apresentar qualquer dos documentos solicitados neste Edital. O preenchimento de vaga (s) 

decorrente (s) destas situações será feito mediante convocação de outros candidatos aprovados, 

observada, rigorosamente, a ordem de classificação segundo a ordem decrescente de pontos obtidos no 
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concurso. Caso, ainda assim, alguma das 09 vagas previstas não sejam preenchidas não será realizado 

um novo processo seletivo. 

 

Os cursos de nivelamento, cujo objetivo é assegurar um padrão mínimo de proficiência 

em Estatística e Matemática a todos os candidatos selecionados, terão início na semana do dia 18 

de março de 2020. 

 

 

 

 

Mariana, 12 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

Original assinado disponível na secretaria 

Prof. Dr. Martin Harry Vargas Barrenechea 

Coordenador 

Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada 


