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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS DA UFRN 

 

EDITAL Nº 01/2011 – PPEUR/UFRN  

 

SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS DA UFRN  

 

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

torna público o presente Edital, que estabelece o processo seletivo para ingresso no Curso de 

Mestrado para o ano letivo que iniciará em 2012. 

 

1. DAS VAGAS 

 

Serão ofertadas 12 vagas para o curso de Mestrado em Estudos Urbanos e Regionais na 

Área de Concentração Dinâmicas Urbanas e Regionais e Políticas Públicas, distribuídas 

em duas linhas de pesquisa sendo elas Cidades e Dinâmica Urbana e Estado e Políticas 

Públicas. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1   As inscrições serão efetuadas no período de 26 de setembro de 2011 a 18 de 

novembro de 2011 via on-line no endereço eletrônico 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S 

 

2.2  Após a inscrição on-line, os candidatos deverão entregar na Secretaria do PPEUR, sala 

01 do Departamento de Políticas Públicas/CCHLA/UFRN, no horário das 07h30 às 11h30 e 

das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta, ou encaminhar via Postal Expressa, a 

documentação obrigatória e comprobatória de que trata o item 2.5, que deverá ser 

entregue no programa impreterivelmente até o último dia das inscrições.  

2.3. A documentação que não for entregue pessoalmente pelo candidato deverá ser 
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enviada por Via Postal Expressa para o seguinte endereço: 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – CCHLA 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais 

Av. Senador Salgado Filho, 3000 Campus Universitário, Sala 01/DPP/CCHLA 

Lagoa Nova – Natal/RN. CEP: 59078-970 

 

2.4. Para efeito de prazo, será considerada a data de recebimento por parte do programa até 

18 de novembro de 2011, sendo de responsabilidade do candidato que sua documentação 

chegue à secretaria do programa em tempo hábil para homologação. 

 

2.5. Os documentos necessários para inscrição são: 

a) Cópia do diploma de curso superior reconhecido pelo MEC expedido por Instituição de 

Ensino Superior (IES) nacional. Para candidatos portadores de diploma oriundo de instituição 

estrangeira, é necessária a revalidação deste por IES nacional ou órgão competente;  

b) Cópia do histórico escolar do curso de graduação;  

c) Currículo cadastrado na Plataforma Lattes – CNPq e impresso no modelo ampliado 

acompanhado de cópia da documentação comprobatória com todas as informações 

relacionadas nos últimos cinco anos; 

d) Cópias dos documentos pessoais: carteira de identidade e CPF, certificado do serviço militar, 

título de eleitor e comprovante de votação na última eleição ou a comprovação de que o 

candidato está quite com a justiça eleitoral;  

e) 01 Foto 3 x 4 recente; 

f) Cópia do passaporte com visto de permanência para os candidatos estrangeiros no país e 

comprovante de proficiência de língua portuguesa;  

g) Projeto sobre o tema da dissertação, em 03 (três) vias, em língua portuguesa (ver roteiro 

para elaboração do projeto em anexo).  

 

2.6. Todas as inscrições serão conferidas para efeitos de deferimento, cuja publicação será 

feita no dia 22 de novembro de 2011 no quadro de avisos do PPEUR e no site 

www.cchla.ufrn.br/ppeur  

2.7. Os recursos de inscrições indeferidas poderão ser feitos nos dias 23 e 24 de novembro de 
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2011, com entrega solicitação e justificativa escrita na Secretaria do PPEUR. 

 

2.8 No dia 25 de novembro de 2011 será feita a publicação final dos deferimentos até as 

17h00. Os candidatos cujas inscrições forem deferidas participarão do processo de seleção no 

período de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2011.  

2.9. No ato da inscrição, o candidato deverá informar a linha de pesquisa pretendida para 

realização da dissertação, assim como indicar sua preferência por dois possíveis orientadores 

no PPEUR. Tais informações não garantem e não consolidam a orientação futura, servindo 

como parâmetro de avaliação na distribuição posterior dos Projetos no quadro de orientadores 

do PPEUR. 

 

3. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

3.1 Os candidatos, cujas inscrições forem deferidas, participarão do Processo de Seleção, 

sendo o mesmo constituído das seguintes etapas:  

 

a) Prova escrita (eliminatória), contendo pelo menos 04 (quatro) questões relacionadas aos 

assuntos da bibliografia sugerida no ANEXO 01. Para avaliação, os candidatos devem escolher 

02 (duas) questões para respostas. A prova terá duração de 03 (três) horas, não sendo 

permitida consulta a textos ou anotações. Só serão considerados aprovados os candidatos cuja 

nota for igual ou superior a 7,0 (sete). 

b) Entrevista individual com a Comissão de Seleção (eliminatória), tendo como parâmetro 

de avaliação e pontuação do projeto de dissertação apresentado pelo candidato, além da 

defesa e da coerência do tema proposto. A comissão verificará a adequação do projeto à área 

de concentração do programa e sua pertinência teórico-metodológica, e analisará o Curriculum 

Vitae do candidato. Só serão considerados aprovados os candidatos cuja nota for igual ou 

superior a 7,0 (sete). 

c) Prova de proficiência em língua inglesa (classificatória), sem uso de dicionário. A prova 

terá duração de 03 (três) horas. O candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete), se aprovado 

na seleção, deverá fazer novo teste até o final do primeiro ano de matrícula.  

3.2 A prova escrita será realizada no dia 28 de novembro, a entrevista – para aqueles 

aprovados na Prova Escrita - será realizada nos dias dia 30 e 31 de novembro e a prova de 

proficiência será realizada no dia 01 de dezembro. Os locais e horários de realização das 
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provas serão divulgados por ocasião da publicação final dos deferimentos para a prova escrita; 

da publicação do resultado da prova escrita para a entrevista; e da publicação do resultado da 

entrevista para a prova de proficiência .  

3.3 O não-comparecimento ao local da prova no dia e horário determinados implicará 

desclassificação automática do candidato.  

3.4 A prova escrita tem peso 6 (seis), a entrevista, análise do curriculum vitae do histórico de 

graduação tem peso 3 (três), e a prova de proficiência tem peso 1 (um). As vagas oferecidas 

pela seleção serão preenchidas a partir da ordem de classificação produzida pelas notas finais 

dos candidatos.  

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. Casos omissos e não previstos por este Edital deverão serão resolvidos pela Comissão de 

Seleção; 

4.2. O candidato ao se inscrever no Processo Seletivo fica obrigado a acompanhar as 

informações e publicações de todos os atos, seja pelo contato direto a Secretaria do PPEUR, 

nos murais do CCHLA ou pelo site http://www.cchla.ufrn.br/dpp/ppeur/ppeur.html 

4.3. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado a partir do encerramento das etapas 

descritas neste edital. 

4.4. Após a aprovação e homologação dos resultados, poderão os candidatos solicitarem 

bolsas de mestrado ao PPEUR que avaliará as condições existentes e disponibilidade das 

instituições de fomento. 

4.5 A aprovação não garante ao candidato interessado a concessão automática de bolsas, 

dependendo dos recursos disponíveis ao PPEUR. 

 

 

Natal, 19 de outubro de 2011. 

Wagner de Souza Leite Molina 
Coordenador do Programa de Pós Graduação em Estudos Urbanos e Regionais 
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ANEXO 1 -  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA A PROVA ESCRITA 

 

BRANDÃO, Carlos. Território & Desenvolvimento. As múltiplas escalas entre o global 
e local. Campinas: Ed Unicamp, 2007. 
 
ESPING-ANDERSEN, Gosta. As três economias políticas do welfare state. In. Lua Nova: 
revista de cultura e política [online]. 1991, n.24, pp.85-116. Disponível em:< 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-64451991000200006&script=sci_arttext>. 
Acessado em agosto de 2011.  
 
HARVEY, David. O Novo Imperialismo. São Paulo: Loyola, 2004.  
 
MARQUES, Eduardo. (1997). “Notas críticas à literatura sobre Estado, políticas estatais e 
atores políticos”. Revista BIB n. 43. disponível em:  
http://www.anpocs.org.br/portal/content/view/94/67/#Notas 

RIBEIRO, Luiz Cesar de Q. CARDOSO, Adauto Lucio (org). Reforma urbana e gestão 
democrática: promessas e desafios do Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: 
Revan/FASE, 2003.  
 
SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e 
gestão urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.  
 

  

ANEXO 2 – QUADRO DOCENTE E ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Professores Permanentes: 

Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva 
Arquiteto Urbanista – UFRN 
MS. em Arquitetura e Urbanismo – UFRN 
Dr. em Arquitetura e Urbanismo – UFRN 
E-mail: alexsandroferreira@hotmail.com  
Linha de pesquisa: Cidades e dinâmica urbana 
 
Fernando Bastos Costa  
Economista – UFAL 
MS em Desenvolvimento e Meio Ambiente - UFAL 
Dr. em Ciências Sociais - UFRN  

E-mail: fbastos@ufrnet.br  
Linha de pesquisa: Estado e políticas públicas 
Afastado durante o 1o semestre de 2011 para estágio pós-doutoral na Universitat de Valencia , Espanha 
 
Flávio Henrique Miranda de A. Freire 
Estatístico - UFRN 
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MS em Demografia 
Dr em Demografia – UFMG 

E-mail: fhfreire@ccet.ufrn.br  
Linha de pesquisa: Cidades e dinâmica urbana 
 
Joana Tereza Vaz de Moura 
Administradora - Universidade Federal de Lavras;  
MS em Ciências Sociais: Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade - UFRJ;  
Dra. em Ciência Política – UFGRS 

E-mail: joanatereza@gmail.com  
Linha de Pesquisa: Estado e políticas públicas 
 
Lindijane de Souza Bento Almeida 
Cientista Social - UFRN;  
MS em Ciências Sociais - UFRN;  
Dra. em Ciências Sociais – UFRN. 

E-mail: lindijane@cchla.ufrn.br  
Linha de Pesquisa: Estado e políticas públicas. 
 
Márcio Moraes Valença 
Arquiteto Urbanista - UFPE;  
MS. em Estudos Urbanos e Regionais – University of Sussex, Inglaterra 
Dr. em Estudos Urbanos e Regionai - Universidade de Sussex, UK;  
Estágio pós-doutoral realizado naThe London School  of Economics and Political Science, UK. 

E-mail: marciovalenca@ufrnet.br  
Linha de pesquisa: Cidades e dinâmica urbana 
 
Maria do Livramento M. Clementino  
Economista - UFRN e Cientista Social - UFRN;  
MS em Sociologia - UNICAMP;  
Dra em Economia - UNICAMP;  
Estágio pós-doutoral realizado na Université Lumière, FR. 

E-mail: clement@ufrnet.br  
Linha de pesquisa: Cidades e dinâmica urbana 
 
Robério Paulino Rodrigues 
Economista  - USP 
Dr. História Econômica – USP 
E-mail: robs@uol.com.br  
Linha de pesquisa:  Estado e Políticas Públicas 
 
Sandra Cristina Gomes 
Cientista Social - USP;  
MS. em Ciências Sociais - USP;  
MA em Latin American Studies - University of London, UK;  
Dra. em Ciência Política - USP;  
Estágio pós-doutoral realizado no Centro de Estudos da Metrópole. 

E-mail: gomes-sandra@uol.com.br  
Linha de pesquisa: Estado e políticas públicas 
 
Soraia Maria do Socorro Carlos Vidal 
Socióloga - PUC SP;  
MS. em Ciências Sociais - PUC SP;  



7 

 

Dra. em Ciências Sociais - PUC SP; 
Estágio Pós-doutoral realizado no Programa de Pós-Graduação em Administração – UFRN 

E-mail: soraiacarlos@gmail.com   
Linha de pesquisa: Cidades e dinâmica urbana 
 
Wagner de Souza Leite Molina 
Economista - UNESP;  
MS em Ciência Política - Unicamp;  
Dr em Ciências Sociais - Unicamp. 

E-mail: wagmolina@yahoo.com  
Linha de pesquisa: Estado e políticas públicas 

 

Professores colaboradores:  

Alan Daniel Freire de Lacerda 
Cientista Social - URFN;  
MS em Ciência Política - IUPERJ 
Dr. em Ciência Política - IUPERJ. 

E-mail: lacerda75@msn.com  
Linha de pesquisa: Estado e políticas públicas 
 
Angela Lúcia de Araújo Ferreira, 
Arquiteta e Urbanista - UnB 
Dra. em Geografia, Universitat de Barcelona, Espanha. 
Afastada durante o primeiro semestre de 2011 para estágio pós-doutoral na 
Universidad de Murcia - Espanha. 

E-mail: angela@ct.ufrn.br  
Linha de pesquisa: Cidades e dinâmica urbana 
 
Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha 
Arquiteta Urbanista - UFRN;  
MS. em Planejamento Urbano e Regional - UFGRS;  
Dra. em  Arquitetura e Urbanismo – USP 
E- mail: dulcebentes@uol.com.br  
Linha de pesquisa: Cidades e dinâmica urbana  
 

ANEXO 3 – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO:  

O projeto de pesquisa deve conter os seguintes tópicos (máximo de 20 páginas) e seguir a 

normatização de textos da ABNT, contendo: 

1) Capa e Folha de Rosto,  

2) Introdução ao tema a ser estudado contendo a delimitação do problema, a justificativa da 

abordagem e sua relevância teórica e empírica, com base na bibliografia da área 
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3) Questões, pressupostos e objetivos da pesquisa; 

4) Plano de trabalho e cronograma de sua execução 

5) Procedimentos metodológicas de coleta e tratamento dos dados e informações; 

6) Referências bibliográficas completas, conforme normas da ABNT. 

 

ANEXO  4 – ÁREAS DE PESQUISA DO CORPO DOCENTE:  

Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva 

• Produção do Imobiliário -Turístico e seus efeitos na urbanização metropolitana 
• Habitação e políticas territoriais 
• Direito Urbanístico, Planos Diretores e a produção imobiliária contemporânea 
• Megaeventos e impactos urbanos nas metrópoles 

 
 
Fernando Bastos Costa 
 

• Institucionalismo, instituições e desenvolvimento regional. 
• Novas ruralidades. 

 
Flávio Henrique Miranda de A. Freire 
 

• Dinâmica Migratória recente de Natal, impactos sobre o desenvolvimento regional e 
projeção populacional.  

Joana Tereza Vaz de Moura 

 
• Associativismo rural, cooperativismo e monitoramento do programa Territórios da 

Cidadania  
• Atores sociais em movimento: complexidade e desdobramentos da participação em 

conselhos 
 
 Lindijane de Souza Bento Almeida 

• Associativismo e Capital Social. 
• Gestão participativa. 
• Mecanismos de controle social e de participação popular.  
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 Márcio Moraes Valença 
 

• Política habitacional brasileira: uma análise internacional comparada.  
• Produção do espaço e mercado imobiliário em Ponta Negra – Natal. 
• Pensando a cidade do futuro. Utopias e distopias urbanas: conceitos, temas e ações. 

 

 Maria do Livramento M. Clementino  
 

• Desenvolvimento Urbano e Metropolitano 
• Metropolização turistica  no nordeste brasileiro 
• Território e desigualdades sociais 
• Estudos regionais e intra-regionais ( Rio Grande do Norte) 

 
 Robério Paulino Rodrigues 

• Políticas Estatais para aceleração do desenvolvimento em sentido comparado 
• Acompanhamento de políticas públicas exitosas no exterior 
• Políticas públicas para o desenvolvimento regional  

 

 
 Sandra Cristina Gomes 
 

• Mecanismos explicativos do desempenho dos governos locais: bases teóricas e 
evidências empíricas. 

• Provisão de políticas sociais universais no Brasil contemporâneo: indução nacional e 
autonomia local. 

 
Soraia Maria do Socorro Carlos Vidal 
 

• Os condomínios fechados na transformação do espaço social das cidades 
• Metropolização, projetos estruturantes e mega-Eventos  
• Análise urbana de projetos setoriais e integrados. 

 
 
Wagner de Souza Leite Molina 

• Avaliação de políticas públicas associadas à geração de empregos e renda. 
• Monitoramento do programa Territórios da Cidadania. 

 
Professores colaboradores:  

Alan Daniel Freire de Lacerda 

• Cooperação intermunicipal  e gestão metropolitana.  

• Relações executivo-legislativo" e "Partidos e eleições 
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Angela Lúcia de Araújo Ferreira, 
 

• A dimensão técnica da seca e a construção e planejamento do território e da cidade 
(1850-1935). 

• Os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) e a produção de moradias urbanas 
para trabalhadores (1930 1960) 

• Produção do espaço turístico e mercado imobiliário: um estudo comparativo - 
Nordeste/Brasil 

 

Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha 
 

• Política de habitação de interesse social  
• Política urbana e ambiental 
• Avaliação do sistema nacional de desenvolvimento urbano. 

 

 

 


