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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

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

 

EDITAL Nº 01/2014 – PPEUR/UFRN  

 

SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS DA UFRN 

TURMA 2015 

 

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

(PPEUR) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 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 de 2015. 

1. DAS VAGAS 

 

1.1. Serão ofertadas 14 (quatorze) vagas para o curso de Mestrado em Estudos Urbanos e 

Regionais e 01 (uma) vaga adicional para servidores da UFRN, conforme Resolução 197/2013 

– CONSEPE.  

1.2. A área de concentração do PPEUR é definida como Dinâmicas Urbanas e Regionais e 

Políticas Públicas, distribuídas em duas linhas de pesquisa: Cidades e Dinâmica Urbana e 

Estado e Políticas Públicas, sendo que as propostas dos candidatos devem abordar uma das 

duas Linhas.  

1.2. No caso da não existência de candidatos servidores da UFRN aptos a classificação, a 

vaga adicional poderá, ao final do processo seletivo, ser destinada a um dos candidatos de 

acordo com a ordem de classificação final. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições serão efetuadas no período de 23 de outubro de 2014 a 16 de novembro 

de 2014, exclusivamente via on-line, no endereço eletrônico 

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

2.2. Os documentos necessários para inscrição no processo seletivo deverão ser anexados 

eletronicamente no ato da inscrição on-line, conforme orientações na página eletrônica. 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S
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2.3. Todos os documentos devem estar no formato digital, sendo admitidas exclusivamente 

figuras em JPG ou digitalizações em PDF, não ultrapassando 02 MB de tamanho por arquivo. 

As referidas imagens ou documentos digitais deverão apresentar resolução nítida o suficiente 

para possibilitar sua leitura pela Comissão de Avaliação. Documentos no formato .doc (textos 

editáveis) não serão aceitos, por questão de segurança. 

2.4. Os documentos digitalizados necessários para inscrição são: 

a) Diploma de curso superior reconhecido pelo MEC expedido por Instituição de Ensino 

Superior (IES) nacional.  

b) Histórico escolar do curso de graduação;  

c) Currículo cadastrado na Plataforma Lattes – CNPq, no modelo ampliado; 

d) 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 passaporte, caso seja estrangeiro. 

e) 01 Foto 3 x 4 recente; 

f) Proposta sobre o tema da dissertação, em língua portuguesa (ver roteiro para elaboração da 

proposta no Anexo 3).  

2.5. Todas as inscrições serão conferidas para efeitos de deferimento, cuja publicação oficial 

será feita no dia 17 de novembro de 2014 no quadro de avisos do PPEUR. Também será feita 

a divulgação extra oficial no site www.cchla.ufrn.br/dpp  

2.6. Os recursos de revisão das inscrições indeferidas poderão ser feitos até o dia 19 de 

novembro de 2014, com entrega de solicitação e justificativa via email ou diretamente na 

secretaria do PPEUR. 

2.7 No dia 20 de novembro de 2014 será feita a publicação final dos deferimentos até as 

17h30 no quadro de avisos do PPEUR. Os candidatos cujas inscrições forem deferidas e 

homologadas participarão da prova escrita no dia 24 de novembro de 2014. 

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

realização da dissertação, assim como indicar sua preferência por 02 (dois) possíveis 

orientadores no PPEUR (ver Anexo 2 e Anexo 4). Tais informações não garantem a efetiva 

orientação, sendo um parâmetro de distribuição futura ao Colegiado do Curso. 

 

3. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

3.1 Os candidatos, cujas inscrições forem deferidas, participarão do Processo de Seleção 
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presencial, 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). Estão automaticamente desclassificados do processo 

seletivo os candidatos que não comparecerem ao local de provas após o início da prova 

escrita, e aqueles que não obtiveram nota igual ou superior a 7,0 (sete). O Candidato deve 

apresentar no ato do recebimento da Prova Escrita documento de identidade com foto para 

efeito de identificação. 

b) Entrevista individual (eliminatória), que será composta pela Comissão de Seleção e 

por outros professores do PPEUR, a depender dos temas propostos pelos candidatos. A 

Entrevista individual será realizada com os candidatos aprovados na prova escrita, tendo como 

parâmetro de avaliação e pontuação a proposta de estudo para o Mestrado apresentado pelo 

candidato (ver Anexo 3 deste Edital), além da defesa e da coerência do tema proposto. A 

Comissão verificará a adequação da proposta 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) A Prova de Língua Inglesa, a ser realizada sem uso de dicionário, terá duração de 03 

horas. O candidato que tiver nota inferior a 7,0 (sete), desde quando tenha sido aprovado na 

Seleção, deverá realizar novo teste de proficiência até o décimo oitavo mês do Curso.  

 

3.2. Para efeito da Nota Final será considerada a média ponderada entre a Nota da Prova 

Escrita (NPE) e Nota da Entrevista Individual (NEI), conforme fórmula abaixo: 

{(NPE*7)+(NEI*3)}/10  

3.3. A prova escrita será realizada no dia 24 de novembro de 2014, em local e horário 

divulgado na página on-line do PPEUR. A divulgação do resultado da prova escrita ocorrerá no 

dia 25 de novembro de 2014 até às 18h00. 

3.4. As entrevistas – exclusivamente para aqueles aprovados na Prova Escrita - serão 

realizadas no período de 26 a 28 de novembro de 2014, obedecendo a calendário de 

agendamentos previamente divulgados, até o dia 25 de novembro, na página on-line do 

PPEUR. A divulgação do resultado das entrevistas ocorrerá no dia 28 de novembro até 22h00 

no mural do PPEUR; 
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3.5. A Prova de Inglês (para habilitação) será realizada com os candidatos aprovados no dia 01 

de dezembro de 2014. 

3.6. Os locais e horários de realização das etapas da Seleção serão divulgados da seguinte 

forma: prova escrita após o deferimento das inscrições, entrevistas após a publicação do 

resultado da prova escrita e a prova de inglês após o resultado das entrevistas, no quadro de 

aviso do Programa e no site www.cchla.ufrn.br/ppeur. 

3.7. O não comparecimento ao local das provas e das entrevistas, conforme divulgação, nos 

dias e horários determinados implicará desclassificação automática do candidato em qualquer 

uma das etapas previstas. 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

Seleção; 

4.2. A Comissão de Seleção ainda poderá alterar as datas constantes deste Edital, desde que 

plenamente justificado sua necessidade e feita a devida divulgação a todos os candidatos 

inscritos; 

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

informações e publicações de todos os atos, prioritariamente no quadro de avisos do PPEUR, 

mas também pelo contato direto a Secretaria do PPEUR, e no site www.cchla.ufrn.br/ppeur; 

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 solicitar bolsas 

de mestrado ao PPEUR. 

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

dependendo dos recursos disponíveis ao PPEUR e das normas que regem a concessão de 

bolsas. 

4.6. Para efeito de concessão de bolsas, caso persista empate nas Notas Finais entre os 

candidatos aprovados no processo seletivo, será utilizada a nota da Prova de Língua Inglesa 

como critério de desempate, conforme §3º do Art.3º da Resolução 01/2013 do PPEUR. 

 

Natal, 23 de outubro de 2014. 

Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva 

Coordenador do Programa de Pós Graduação em Estudos Urbanos e Regionais 

 

http://www.cchla.ufrn.br/ppeur
http://www.cchla.ufrn.br/ppeur
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ANEXO 1 - BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA A PROVA ESCRITA  

 

ABRAMOVAY, R. Funções e medidas da ruralidade no desenvolvimento contemporâneo. 

Rio de Janeiro: IPEA, 2000. Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_0702.pdf. 

ARRETCHE, Marta. (2007). A Agenda Institucional. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, 64: 1-9. (www.scielo.br) 
 
BRANDÃO, Carlos. Território & Desenvolvimento. As múltiplas escalas entre o global e 
local. Campinas: Ed Unicamp, 2007. 
 
CALDEIRA, TERESA PIRES DO RIO. Cidades e muros: crime, segregação e cidadania em 

São Paulo. Terceira edição, São Paulo: Edição 34; EDUSP. 2011. (Cap. 6: São Paulo: três 

padrões de segregação espacial) 

 
FREY, Klaus. Governança urbana e participação pública. RAC eletrônica, n. 01, v. 01, 
2007. 
 
HARVEY, David. Condição Pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 
cultural. Editora Loyola; São Paulo, 2010. (Cap. 8: Fordismo e Cap. 9: Do fordismo à 
acumulação flexível). 
 
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.  
 
SEN, Amartya. O desenvolvimento como expansão de capacidades. Lua Nova,  São 
Paulo,  n. 28-29, Abr.  1993.   Disponível em www.scielo.br 
 
SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Dez 2006, 
no.16, p.20-45. ISSN 1517-4522 (www.scielo.br) 
 
 
 

 

 

 

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_0702.pdf
http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/
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ANEXO 2 – QUADRO DOCENTE E ÁREAS DE ATUAÇÃO  

Professores Permanentes: 

1.Alan Daniel Freire de Lacerda 

Cientista Social - URFN;  

Mestre em Ciência Política - IUPERJ 

Dr. em Ciência Política - IUPERJ. 

E-mail: lacerda75@msn.com  

Linha de pesquisa: Estado e políticas públicas 

 
2.Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva 

Arquiteto Urbanista – UFRN 
Mestre em Arquitetura e Urbanismo – UFRN 
Dr. em Arquitetura e Urbanismo – UFRN 

E-mail: alexsandroferreira@hotmail.com  

Linha de pesquisa: Cidades e dinâmica urbana 
 
3.Claudio Roberto de Jesus 

Cientista Social (UFMG) 
Ms em Economia Social e do Trabalho (UNICAMP) 
Doutor em Geografia (UFMG) 
E-mail: claudiorobertojesus@gmail.com 
Linha de Pesquisa: Cidade e Dinâmica Urbana 

 
4.Fábio Fonseca Figueiredo 
Economista – UFRN 

MS em Educação – UFC 

Ms em Geografia - UB/Espanha 

Dr. Geografia - UB/Espanha  

E-mail:ffabiof@yahoo.com 

Linha de pesquisa: Cidade e Dinâmica urbana 
 
 
5.Fernando Bastos Costa  

Economista – UFAL 

Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente - UFAL 

Dr. em Ciências Sociais - UFRN  

E-mail: fbastos@ufrnet.br  
Linha de pesquisa: Estado e políticas públicas 

 

6.Fernando Manuel Rocha da Cruz 

Cientista social 
Graduado em Direito (UPT/Portugal) e  em Antropologia (UFP/Portugal). 
Mestre em Ciências Sociais - UFRN 
Dr. em Sociologia - FLUP/Portugal. 
E-mail: fmrcruz@gmail.com 
Linha de Pesquisa: Cidades e dinâmica urbana 
 
 
7.Flávio Henrique Miranda de A. Freire 

Estatístico - UFRN 

Mestre em Demografia 

Dr em Demografia – UFMG 

E-mail: fhfreire@ccet.ufrn.br  

mailto:lacerda75@msn.com
mailto:alexsandroferreira@hotmail.com
mailto:claudiorobertojesus@gmail.com
mailto:marciovalenca@ufrnet.br
mailto:fbastos@ufrnet.br
mailto:fmrcruz@gmail.com
mailto:fhfreire@ccet.ufrn.br
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Linha de pesquisa: Cidades e dinâmica urbana 

 

8.Joana Tereza Vaz de Moura 

Administradora - Universidade Federal de Lavras;  

Mestre em Ciências Sociais: Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade - UFRRJ;  

Dra. em Ciência Política – UFGRS 

E-mail: joanatereza@gmail.com  

Linha de Pesquisa: Estado e políticas públicas 

 
9.Lindijane de Souza Bento Almeida 

Cientista Social - UFRN;  

Mestre em Ciências Sociais - UFRN;  

Dra. em Ciências Sociais – UFRN. 

E-mail: lindijane@cchla.ufrn.br  
Linha de Pesquisa: Estado e políticas públicas. 

 

10.Márcio Moraes Valença 

Arquiteto Urbanista - UFPE;  

Mestre em Estudos Urbanos e Regionais – University of Sussex, Inglaterra 

Dr. em Estudos Urbanos e Regionais - 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 

 

11.Maria do Livramento M. Clementino  
Economista - UFRN e Cientista Social - UFRN;  
Mestre 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 

 

12.Robério Paulino Rodrigues 
Economista - USP 
Dr. História Econômica – USP 

E-mail: robs@uol.com.br  
Linha de pesquisa:  Estado e Políticas Públicas 

 
13.Sandra Cristina Gomes 

Cientista Política - USP;  

Mestre em Ciência Política - 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/CEBRAP. 

E-mail: gomes-sandra@uol.com.br  

Linha de pesquisa: Estado e políticas públicas 

 

14.Soraia Maria do Socorro Carlos Vidal 
Socióloga - PUC SP;  

Mestre em Ciências Sociais - PUC SP;  

Dra. em Ciências Sociais - PUC SP; 

Estágio Pós-doutoral realizado no Programa de Pós-Graduação em Administração – UFRN 

E-mail: soraiacarlos@gmail.com 

mailto:joanatereza@gmail.com
mailto:lindijane@cchla.ufrn.br
mailto:marciovalenca@ufrnet.br
mailto:clement@ufrnet.br
mailto:robs@uol.com.br
mailto:gomes-sandra@uol.com.br
mailto:soraiacarlos@gmail.com
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Linha de pesquisa: Cidades e dinâmica urbana 

 

15.Zoraide Souza Pessoa 

Possui graduação em Ciências Sociais (UFRN); mestrado em Ciências Sociais (UFRN); Especialização em 

Demografia (UFRN) 

Dr. em Ambiente e Sociedade (UNICAMP) 

E-mail: zoraidesp@gmail.com 

Linha de pesquisa: Cidades e Dinâmica Urbana 

 

Professores colaboradores:  

1.Angela Lúcia de Araújo Ferreira 

Arquiteta e Urbanista - UnB 

Dra. em Geografia, Universitat de Barcelona, Espanha. 

E-mail: angela@ct.ufrn.br  
Linha de pesquisa: Cidades e dinâmica urbana 

(Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo) 

 
2.Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha 

Arquiteta Urbanista - UFRN;  
Mestre 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  
(Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo) 

mailto:zoraidesp@gmail.com
mailto:angela@ct.ufrn.br
mailto:dulcebentes@uol.com.br
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ANEXO 3 – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE ESTUDO PARA O 

MESTRADO:  

A proposta de estudo para o Mestrado deve conter os seguintes tópicos (máximo de 10 

páginas): 

1) resumo. 

2) introdução ao tema a ser estudado e justificativa da sua relevância teórica e empírica, com 

base na bibliografia da área. 

3) objetivos da pesquisa (gerais e específicos). 

4) metodologia. 

5) plano de trabalho e cronograma de sua execução. 

6) Referências bibliográficas citadas, conforme normas da ABNT. 
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ANEXO 4 – ÁREAS DE INTERESSE DE PESQUISAS DO CORPO DOCENTE:  

Alan Daniel Freire de Lacerda 

 Cooperação intermunicipal  e gestão metropolitana.  

 Relações executivo-legislativo" e "Partidos e eleições 

 

Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva 

 Produção Imobiliária e seus efeitos na Cidade e na Região Metropolitana. 

 Habitação e políticas territoriais 

 Direito Urbanístico, Planos Diretores e a produção da moradia contemporânea 

 Megaeventos e impactos urbanos nas metrópoles 
 
Claudio Roberto de Jesus 

 Sociologia do trabalho 

 Associativismo urbano e participação popular 

 Trabalho, consumo e economia informal 

 Produção do espaço urbano 
 
 
Fábio Fonseca Figueiredo  

 Socioeconomia e Política Ambiental 

 Resíduos Sólidos e Sociedade 

 Impactos e Legados dos Megaeventos Esportivos 

 Energias sustentáveis/renováveis 

 

Fernando Bastos Costa 

 

 Desenvolvimento sustentável;  

 Políticas públicas para o meio rural, desenvolvimento regional e desenvolvimento rural 
sustentável. 

 Dimensão institucional do desenvolvimento e a mediação das políticas públicas, a partir 

da teoria institucional. 
 

 
Fernando Manuel Rocha da Cruz 

 

 Cidades criativas 

 Economia criativa e políticas culturais 

 Tematização dos espaços urbanos 
 
Flávio Henrique Miranda de A. Freire 
 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4353107T9#LP_Cidades%20e%20espa%c3%a7os%20criativos%20e%20tem%c3%a1ticos
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4353107T9#LP_Economia%20criativa
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4353107T9#LP_Tematiza%c3%a7%c3%a3o%20e%20disneyiza%c3%a7%c3%a3o%20dos%20espa%c3%a7os%20urbanos
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 Dinâmica Migratória recente de Natal, impactos sobre o desenvolvimento regional e 

projeção populacional.  

 

Joana Tereza Vaz de Moura 

 Participação e representação política 

 Movimentos sociais 

 Políticas públicas e juventude 

 Desenvolvimento rural e territorial 

 
Lindijane de Souza Bento Almeida 

 Associativismo e Capital Social. 

 Gestão participativa. 

 Mecanismos de controle social e de participação popular.  

 

 Márcio Moraes Valença 
 

 Política Habitacional Brasileira e Internacional 

 Cidades Contemporâneas e Desenvolvimento Urbano 

 Economia Política da Urbanização 
 

 Maria do Livramento M. Clementino  
 

  Desenvolvimento Urbano e Metropolitano 

  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 
 

 Políticas sociais 

 Relações intergovernamentais 

 Desigualdades territoriais de acesso a serviços públicos 

 

Soraia Maria do Socorro Carlos Vidal 

 

 Os condomínios fechados na transformação do espaço social das cidades 

 Metropolização, projetos estruturantes e mega-Eventos  
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 Análise urbana de projetos setoriais e integrados. 

 

Zoraide Souza Pessoa 
 

 Dinâmicas urbanas e regionais e políticas públicas 

 Meio Ambiente, Sociedade e Sustentabilidade 

 Políticas Ambientais e Desenvolvimento Regional 

 
Professores colaboradores:  

 

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 

 Configuração urbana e produção imobiliária 
 

Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha 
 

 Política de habitação de interesse social  

 Política urbana e ambiental 

 Avaliação do sistema nacional de desenvolvimento urbano. 
 

 

 


