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RETIFICAÇÃO Nº 1 
 

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social - PPGDS, no uso de suas atribuições, 
resolve: Retificar o Edital Nº 01/2021, publicado no dia 25/09/2020, conforme segue disposto abaixo.  
 
Os demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados. Consultar a íntegra do Edital Nº 
02/2021, retificado e publicado em www.ppgds.unimontes.br 
 
 
ONDE SE LÊ: 
1.2. Poderão participar do processo seletivo ao Curso de Doutorado:  
c) Mestres nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e de Ciências Humanas;  
d) Mestres em outras áreas do conhecimento, cujas titulações estarão sujeitas à análise da Banca 
Examinadora que avaliará a compatibilidade entre o interesse de estudo do candidato e a área de 
concentração e as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social. 
 
LEIA-SE: 
1.2. Poderão participar do processo seletivo ao Curso de Doutorado: 
a) Mestres nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e de Ciências Humanas; 
b) Mestres em outras áreas do conhecimento, cujas titulações estarão sujeitas à análise da Banca 
Examinadora que avaliará a compatibilidade entre o interesse de estudo do candidato e a área de 
concentração e as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social. 
 
ONDE SE LÊ: 
1.4 O processo de inscrição é composto de três etapas:  

a) Preenchimento da Ficha de Inscrição via internet,  
b) Envio dos documentos citados nos itens 1.5.8.1 e 1.5.8.2. 

 
LEIA-SE: 
1.4. O processo de inscrição é composto de duas etapas:  

a) Preenchimento da Ficha de Inscrição via internet: 
b) Envio dos documentos citados nos itens 1.5.8.1 e 1.5.8.2, via internet. 

 
ONDE SE LÊ: 
1.5.1. O Processo seletivo e as inscrições serão realizados com o auxílio da Fadenor – Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas, através do Setor de Concursos 
Técnicos – COTEC, que auxiliará na seleção com a supervisão do PPGDS, nos termos da Lei 
Estadual nº 22.929/2018. 
 
LEIA-SE: 
1.5.1. O Processo seletivo e as inscrições serão realizados pelo PPGDS. 
 
ONDE SE LÊ: 
1.5.8. No período descrito no item "2.1" do Cronograma de Datas, o candidato ou o seu representante 
legal deverá enviar os documentos a seguir relacionados, todos devidamente digitalizados de forma 
legível, para o e-mail: selecaoppgds@gmail.com 
1.5.8.1. No caso de seleção ao Curso de Mestrado, cópia do Diploma de Curso de duração plena de 
Graduação ou Declaração autenticada da Secretaria da Instituição de Ensino Superior, atestando 
conclusão ou previsão de conclusão até 26/02/2021.  

No caso de seleção ao Curso de Doutorado, cópia do Diploma de Curso de Mestrado 
autenticada onde o diploma foi obtido, ou Declaração da Instituição atestando conclusão 
ou previsão de conclusão até 26/02/2021.  

a. Currículo Lattes (modelo Lattes CNPq), acompanhado de documentação comprobatória 
referente ao período de janeiro de 2016 até outubro de 2020, e, no caso de seleção ao Curso de 
Doutorado, incluindo a Ficha de Avaliação Curricular preenchida, conforme os itens 
apresentados no Anexo II deste Edital, considerando apenas a produção realizada nesse 
período;  
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b. Cópia da Carteira de Identidade;  
c. Ficha de Inscrição (Anexo I-A - para Mestrado; e, Anexo I-B - para Doutorado), com dados 
pessoais.  
d. Comprovante de pagamento do boleto;  
e. Toda a documentação deverá ser digitalizada na ordem descrita 
 
LEIA-SE: 
1.5.8.No período descrito no item "2.1" do Cronograma de Datas, o candidato ou o seu representante 
legal deverá enviar os documentos a seguir relacionados, todos devidamente digitalizaddos de forma 
legível, para o e-mail:selecaoppgds@gmail.com 
 

1.5.8.1. Documentação: 

a) No caso de seleção ao Curso de Mestrado, cópia do Diploma de Curso de duração plena de 
Graduação ou Declaração autenticada da Secretaria da Instituição de Ensino Superior, 
atestando conclusão ou previsão de conclusão até 26/02/2021.No caso de seleção ao Curso 
de Doutorado, cópia do Diploma de Curso de Mestrado autenticada onde o diploma foi obtido, 
ou Declaração da Instituição atestando conclusão ou previsão de conclusão até 26/02/2021. 

b) Currículo Lattes (modelo Lattes CNPq), no caso de seleção ao Curso de Doutorado, 
acompanhado de documentação comprobatória referente ao período de janeiro de 2016 até 
outubro de 2020, incluindo a Ficha de Avaliação Curricular preenchida, conforme os itens 
apresentados no Anexo II deste Edital, considerando apenas a produção realizada nesse 
período; 

c) Cópia da Carteira de Identidade; 

d) Ficha de Inscrição (Anexo I-A - para Mestrado; e, Anexo I-B - para Doutorado), com dados 
pessoais. 

Toda a documentação deverá ser digitalizada na ordem descrita acima e a comprobatória curricular 
deve estar na ordem em que é apresentada no currículo. 

 
ONDE SE LÊ:  
1.5.8.2. Projeto de Pesquisa:  
a. Projeto de pesquisa, sem identificação do candidato, a ser apresentado de acordo com a seguinte 
estrutura: Introdução; Questões de Pesquisa; Objetivos; Revisão da Literatura; Procedimentos 
Metodológicos (delimitação do campo de estudo, definição dos métodos e técnicas de pesquisa); 
Referências bibliográficas.  
b. O Projeto deve conter no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte) páginas, digitadas em papel A-4 
e margens de 2,5 cm, espaço 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12, considerando as normas da 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas para trabalhos acadêmicos.  
c. A documentação não será conferida no ato do recebimento. A falta de qualquer documento citado 
nos itens 1.5.8.1 e 1.5.8.2, bem como documentação incompleta ou em desacordo com o 
estabelecido no referido item implicará na eliminação do candidato.  
d. Serão automaticamente desconsiderados os e-mails com documentação que forem enviados após 
as 18 horas do período descrito no item "2.2" do Cronograma de Datas, implicando na eliminação do 
candidato.  
e. Não será permitida a realização de inscrição condicional. 
 
LEIA-SE: 
1.5.8.2. Projeto de Pesquisa:  

a) Projeto de pesquisa, sem identificação do candidato, a ser apresentado de acordo com a 
seguinte estrutura: Introdução; Questões de Pesquisa; Objetivos; Revisão da Literatura; 
Procedimentos Metodológicos (delimitação do campo de estudo, definição dos métodos e técnicas 
de pesquisa); Referências bibliográficas. 
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b) O Projeto deve conter no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte) páginas, digitadas em papel A-
4 e margens de 2,5 cm, espaço 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12, considerando as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas para trabalhos acadêmicos - ABNT. 

 
A documentação não será conferida no ato do recebimento. A falta de qualquer documento citado nos 
itens 1.5.8.1 e 1.5.8.2, bem como documentação incompleta ou em desacordo com o estabelecido no 
referido item implicará na eliminação do candidato. 
 
Serão automaticamente desconsiderados os e-mails com documentação que forem enviados após o 
prazo descrito no item "2.1" do Cronograma de Datas, implicando na eliminação do candidato. 
 
Não será permitida a realização de inscrição condicional. 
 
ONDE SE LÊ: 
1.5.8.3. Para o candidato ao Curso de Mestrado, a comprovação de Proficiência em língua 
estrangeira será exigida no decorrer do cumprimento dos créditos em disciplinas, ficando o 
mestrando impedido de realizar qualificação de dissertação sem a devida comprovação. Serão 
aceitos comprovantes de proficiencia em Ingês, Francês, Espanhol ou Alemão.  
1.5.8.4. Para o candidato ao Curso de Doutorado, serão exigidas duas comprovações de proficiência 
em lingua estrangeira no decorrer do cumprimento dos créditos em disciplinas, ficando o doutorando 
impedido de realizar qualificação de tese sem a devida comprovação. Serão aceitos comprovantes de 
proficiencia em Ingês, Francês, Espanhol ou Alemão. 
 
LEIA-SE: 
 
1.5.8.3. Para o candidato ao Curso de Mestrado, será exigida a comprovação de Proficiência em 
UMA língua estrangeira no decorrer do cumprimento dos créditos em disciplinas, ficando o mestrando 
impedido de realizar qualificação de dissertação sem a devida comprovação. Serão aceitos 
comprovantes de proficiência em Inglês, Francês, Espanhol ou Alemão. 
 
1.5.8.4. Para o candidato ao Curso de Doutorado, serão exigidas DUAS comprovações de 
proficiência em lingua estrangeira no decorrer do cumprimento dos créditos em disciplinas, ficando o 
doutorando impedido de realizar qualificação de tese sem a devida comprovação. Serão aceitos 
comprovantes de proficiência em Inglês, Francês, Espanhol ou Alemão. 
 
ONDE SE LÊ: 
1.5.8.7. As listas de aprovados em cada etapa e a convocação para as etapas posteriores serão 
publicadas no sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br ou http://www.ppgds.unimontes.br. nas datas 
especificadas neste edital. 
 
LEIA-SE: 
 
1.5.8.7. As listas de aprovados em cada etapa e a convocação para as etapas posteriores serão 
publicadas no sítio eletrônico http://www.ppgds.unimontes.br nas datas especificadas neste edital. 
 
ONDE SE LÊ: 
2.1.2.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato o comparecimento, via Google Meet, no dia e 
horário determinados no calendário das arguiçoes orais, ítem 6 deste edtial. O link de acesso à 
plataforma será informado por mensagem eletrônica, via e-mail informado pelo candidato na ficha de 
inscrição. O candidato deverá confirmar o recebimeno do link. 
 
LEIA-SE: 
 
2.1.2.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato o comparecimento, via Jitsi Meet, no dia e 
horário determinados no calendário das arguições orais, item 6 deste edital. O link de acesso à 
plataforma será informado por mensagem eletrônica, via e-mail informado pelo candidato na ficha de 
inscrição. O candidato deverá confirmar o recebimento do link. 
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ONDE SE LÊ: 
2.3. Os processos seletivos terão caráter eliminatório e classificatório e serão realizados em três 
etapas:  
 
a. Seleção do Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório e classificatório;  
b. Arguição Oral, de caráter eliminatório e classificatório;  
c. Avaliação Curricular, de caráter classificatório, apenas no processo seletivo para o Curso de 
Doutorado. 
 
LEIA-SE: 
2.3. O processo seletivo será realizado em três etapas, da forma descrita a seguir: 

 
a) Seleção do Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório e classificatório; 
b) Arguição Oral, de caráter eliminatório e classificatório; 
c) Avaliação Curricular, de caráter classificatório, apenas no processo seletivo para o Curso de 

Doutorado. 
 
ONDE SE LÊ: 
2.3.1.7. Até o período descrito no item "5" do Cronograma de Datas, as listas dos candidatos aos 
Cursos de Mestrado e de Doutorado que tiverem seus projetos aprovados serão divulgadas pela 
internet, no sítio www.cotec.fadenor.com.br ou www.ppgds.unimontes.br. 
 
LEIA-SE: 
2.3.1.7. Até o período descrito no item "5" do Cronograma de Datas, as listas dos candidatos aos 
Cursos de Mestrado e de Doutorado que tiverem seus projetos aprovados serão divulgadas pela 
internet, no sítio www.ppgds.unimontes.br 
 
ONDE SE LÊ: 
2.3.1.8. Da Arguição Oral:  
2.3.1.9. A Arguição Oral será realizada, individualmente, no período descrito no item "6" do 
Cronograma de Datas, tanto para a seleção ao Mestrado como ao Doutorado. A Arguição Oral será 
via internet utilizando a plataforma Google Meet. Para tanto, o candidato deve informar no formulário 
de inscrição o seu e-mail e obedecer à data e ao horário previstos para a sua Arguição Oral. 
 2.3.1.10. O link do Google Meet, plataforma virtual de realização desta etapa, será informado por 
mensagem eletrônica a cada candidato.  
2.3.1.11. A Arguição Oral consistirá de uma dissertação sobre questões formuladas pela respectiva 
Banca Examinadora, a ser sorteada no momento de realização desta etapa, cujo conteúdo deverá ser 
construído a partir da bibliografia apresentada em no Anexo III.  
2.3.1.12. A Arguição Oral, após o encerramento da dissertação pelo candidato, versará sobre o 
Projeto de Pesquisa apresentado, conforme o ítem 1.5.8.2. deste edital.  
2.3.1.13. Na Arguição Oral, serão avaliados:  
a. Grau de adequação da argumentação à(s) questão(ões) sorteada(s) (até 20 pontos);  
b. Compreensão e domínio da literatura indicada no Anexo III (até 15 pontos);  
c. Capacidade de exposição oral; capacidade de diálogo; clarezade na argumentação (até 15 pontos);  
d. Consistência metodológica, domínio da literatura indicada para o processo seletivo e relacionada 
ao desenho de pesquisa proposto no Projeto de Pesquisa (até 50pontos).  
2.3.1.14. A nota final da Prova Discursiva será a média aritmética das notas atribuídas 
individualmente pelos membros da Banca Examinadora, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem)pontos.  
2.3.1.15. Serão aprovados para a etapa seguinte do processo seletivo apenas os candidatos que 
obtiverem na Arguição Oral nota final igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, sendo eliminados os 
demais candidatos.  
2.3.1.16. Até o período descrito no item "6.2" do Cronograma de Datas, as listas de candidatos 
aprovados na Arguição Oral serão divulgadas pela Internet no sítio www.cotec.fadenor.com.br ou 
www.ppgds.unimontes.br. 
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LEIA-SE: 

2.3.1.8. Da Arguição Oral: 
2.3.1.9. A Arguição Oral será  realizada,  individualmente,  no período  descrito no item  "6" do 
Cronograma  de Datas, tanto para a seleção ao Mestrado como ao Doutorado. A Arguição Oral será 
via internet utilizando a plataforma Jitsi Meet. Para tanto, o candidato deve informar no formulário de 
inscrição o seu e-mail e obedecer à data e ao horário previstos para a sua Arguição Oral. 
 
2.3.1.10. O link do Jitsi Meet, plataforma virtual de realização desta etapa, será informado por 
mensagem eletrônica a cada candidato. 
 
2.3.1.11. A Arguição Oral consistirá em uma dissertação sobre questões formuladas pela respectiva 
Banca Examinadora, concernente à bibliografia apresentada no Anexo III e ao projeto de pesquisa 
apresentado. 
 
2.3.1.12.  Na Arguição Oral serão avaliados: 

a) Grau de adequação da argumentação à(s) questão(ões) sorteada(s) (até 20 pontos); 
b) Compreensão e domínio da literatura indicada no Anexo III (até 15 pontos); 
c) Capacidade de exposição oral; capacidade de diálogo; clareza na argumentação (até 15 

pontos); 
d) Consistência metodológica, domínio da literatura indicada para o processo seletivo e 

relacionada ao desenho de pesquisa proposto no Projeto de Pesquisa (até 50 pontos). 
 
2.3.1.13. A nota final da Arguição Oral será a média aritmética das notas atribuídas individualmente 
pelos membros da Banca Examinadora, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
 
2.3.1.14. Serão aprovados para a etapa seguinte do processo seletivo apenas os candidatos que 
obtiverem na Arguição Oral nota final igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, sendo eliminados os 
demais candidatos. 
 
2.3.1.15. Até o período descrito no item "6.2" do Cronograma de Datas, as listas de candidatos 
aprovados na Arguição Oral serão divulgadas pela Internet no sítio www.ppgds.unimontes.br. 
 
ONDE SE LÊ: 

2.4 Do Resultado Final 

 
2.4.1. A critério da Banca Examinadora serão selecionados até o máximo de 20 (vinte) candidatos 
aptos para ingresso no Curso de Mestrado e até o máximo de 08 (oito) candidatos aptos a 
ingressarem no Curso de Doutorado, considerando as notas obtidas nas etapas do Processo 
Seletivo e a consequente ordem de classificação dos aprovados. 
2.4.2. O resultado final, para fins de classificação e seleção dos candidatos ao Mestrado, será a 
média ponderada das notas obtidas nas etapas do processo seletivo, com os seguintes pesos: 
Arguição Oral (50%); Projeto de Pesquisa(50%). 
2.4.3. São os seguintes os critérios de desempate para classificação dos candidatos ao Mestrado, 

sucessivamente: 
a. nota do Projeto dePesquisa; 
b. nota da arguição sobre as questõespropostas; 
c. nota da avaliação curricular 

2.4.4. São os seguintes os critérios de desempate para classificação dos candidatos ao Doutorado, 
sucessivamente: 

a. nota do Projeto de Pesquisa; 
b. nota da arguição sobre as questões propostas; 
c. nota da Avaliação Curricular. 

2.4.4.8. Até o período descrito no item "9" do Cronograma de Datas, o Resultado Final será 
divulgado pela internet no sítiowww.cotec.fadenor.com.br ewww.ppgds.unimontes.br 
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LEIA-SE:  
2.4 Do resultado final 
 
2.4.1 A critério da Banca Examinadora serão selecionados até o máximo de 20 (vinte) candidatos 
aptos para ingresso no Curso de Mestrado e até o máximo de 08 (oito) candidatos aptos a 
ingressarem no Curso de Doutorado, considerando as notas obtidas nas etapas do Processo Seletivo 
e a consequente ordem de classificação dos aprovados. 
 
2.4.2 O resultado final, para fins de classificação e seleção dos candidatos ao Mestrado, será a 
média ponderada das notas obtidas nas etapas do processo seletivo, com os seguintes pesos: 
Arguição Oral (50%); Projeto de Pesquisa (50%). 
 
2.4.3 São os seguintes os critérios de desempate para classificação dos candidatos ao Mestrado, 
sucessivamente: 

1) nota do Projeto de Pesquisa; 
2) nota da arguição oral. 

 
2.4.4 São os seguintes os critérios de desempate para classificação dos candidatos ao Doutorado, 
sucessivamente: 

1) nota do Projeto de Pesquisa;  
2) nota da arguição oral; 
3) nota da Avaliação Curricular. 

 
2.4.4.1 Até o período descrito no item "9" do Cronograma de Datas, o Resultado Final será divulgado 
pela internet no sítio www.ppgds.unimontes.br 
 
ONDE SE LÊ: 
6.10. Para conhecimento de todos, o presente Edital, na sua íntegra, será divulgado na Internet, 
através do www.cotec.fadenor.com.br e www.ppgds.unimontes.br e afixado na Secretaria do PPGDS, 
no Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, dele dando-se notícia na imprensa local, com 
publicação de seu extrato. 
 
LEIA-SE: 
6.10 Para conhecimento de todos, o presente Edital, na sua íntegra, será divulgado na Internet, 
através do www.ppgds.unimontes.br e afixado na Secretaria do PPGDS, no Campus Universitário 
Professor Darcy Ribeiro, dele dando-se notícia na imprensa local, com publicação de seu extrato. 
 

Montes Claros, 30 de setembro de 2020. 

 
Professora Dra. Anete Marília Pereira 

Presidente da Banca de Seleção 1/2021  
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social –PPGDS 

 
 

Professora Dra.  Andrea  Maria  Narciso  Rocha  de  Paula 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social –PPGDS 

Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes 

 

Professor Dr. Antônio Avilmar Souza 
Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes 
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