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EDITAL N° 002/2015 – PPGGPS
RETIFICAÇÕES AO EDITAL Nº 001/2015
A Universidade Federal do Tocantins – UFT, por meio da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação e o Programa de Pós-Graduação do Núcleo de Economia Solidária
(PPGNESol), do Câmpus de Palmas/TO, no uso de suas atribuições legais e atendendo às
necessidades essenciais e temporárias de um projeto específico da Instituição, torna públicas as
seguintes retificações ao edital nº 001/2015 – PPGGPS, de Seleção de Alunos:
1. DAS RETIFICAÇÕES
1.1. Onde se lê:
2. DAS INSCRIÇÕES E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. De 03 de fevereiro a 16 de março de 2015, estarão abertas as inscrições para seleção de
candidatos para o preenchimento das vagas para o ano letivo de 2015/2016.
1.2. Leia-se:
2. DAS INSCRIÇÕES E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. De 03 de fevereiro a 17 de abril de 2015, estarão abertas as inscrições para seleção de
candidatos para o preenchimento das vagas para o ano letivo de 2015/2016.
1.3. Onde se lê:
5. DO CRONOGRAMA
Ano

Dia e Mês
03 de fevereiro até 16 de março
18 de março
23 e 24 de março das 15h até
21h.
25 de março
28 de março
31 de março

2015
Das 08h
até 11h
11 de abril

11h30

14h
11/04 das 15h até 19h e
12/04 das 8h até 13h.

Descrição
Inícios e término das inscrições
Chamada para entrevistas
Entrevistas e análise curricular
Publicação do Resultado Provisório
Prazo máximo para recebimento de recursos (72 horas)
Publicação do Resultado Definitivo e chamada para
matrícula
MATRÍCULAS na UFT Câmpus de Palmas/TO. Sala a ser
determinada no edital de chamada para matrícula.
Divulgação da segunda chamada por e-mail aos
candidatos
Matrículas da segunda chamada.
Abertura do curso e o primeiro módulo: Introdução ao
curso Gestão Pública e Sociedade

1.4. Leia-se:
5. DO CRONOGRAMA:
Ano

2015

Dia e Mês
03 de fevereiro até 17 de abril
22 de abril
24 de abril das 15h até 20h e dia
25 de abril das 8h até 12h30
27 de abril
30 de abril
08 de maio
Das 08h às 11h
16 de maio

11h30

14h
16/05 das 15h até 19h e
17/05 das 8h até 13h.

Descrição
Inícios e término das Inscrições
Chamada para entrevistas
Entrevistas e análise curricular
Publicação do Resultado Provisório
Prazo máximo para recebimento de recursos (72 horas)
Publicação do Resultado Definitivo e chamada para
matrícula
MATRÍCULAS na UFT campus de Palmas/TO. Sala a ser
determinada no edital de chamada para matrícula.
Divulgação da segunda chamada por e-mail aos candidatos
Matrículas da segunda chamada.
Abertura do curso e o primeiro módulo: Introdução ao
curso Gestão Pública e Sociedade

1.5. Onde se lê:
6.6. São reservados 3 (três vagas) para isenção total do pagamento de mensalidades para os
técnicos administrativos da UFT, em conformidade com a resolução 09/2010 do Consuni/UFT, e
outras 2 (duas vagas) igualmente de isenção total do pagamento de mensalidades, conforme a
classificação e justificativa de necessidade socioeconômica dos alunos. Para fazer jus a tal
modalidade de bolsa, todos os candidatos deverão requisitar este benefício na ficha de inscrição e
justificar (em anexo). Havendo mais interessados que o número de vagas, será obedecida a
ordem de classificação no processo seletivo.
1.6. Leia-se:
6.6. São reservadas 3 (três vagas) para isenção total do pagamento de mensalidades para os
técnicos administrativos da UFT, em conformidade com a resolução 09/2010 do Consuni/UFT, e
outras 2 (duas vagas) igualmente de isenção total do pagamento de mensalidades, conforme a
classificação e justificativa de necessidade socioeconômica dos alunos. Para fazer jus a tal
modalidade de bolsa, todos os candidatos deverão requisitar este benefício na ficha de inscrição e
justificar (Anexo do Edital nº 001/2015 - PPGGPS). Havendo mais interessados que o número de
vagas, será obedecida a ordem de classificação no processo seletivo.
Parágrafo único. BOLSA INTEGRAL: A justificativa para a solicitação das duas bolsas
integrais, disponibilizadas no curso, será avaliada por critérios de objetiva necessidade
socioeconômica, a saber: Situação de desemprego, renda insuficiente para custear o curso,
estado de vulnerabilidade social. Caso a justificativa apresentada pelo requerente não atenda tais
requisitos, a coordenação do curso poderá rejeitar essa solicitação.
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2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação do Programa de PósGraduação do Núcleo de Economia Solidária (PPGNESol).
2.2. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3232-8207 ou (63) 8442-1775 (prof.
Édi Benini), pelo e-mail posgestaopublica@uft.edu.br ou no site www.uft.edu.br/gpsociedade.

Palmas, 18 de março de 2015

ÉDI AUGUSTO BENINI
Coordenador do curso de Especialização em Gestão Pública e Sociedade
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