PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL
EDITAL - PROCESSO SELETIVO 2021
ESTÃO ABERTAS, ATÉ 27 DE JULHO DE 2021 AS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO
DE SELEÇÃO DO MESTRADO INTERDISCIPLINAR EM DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO UNI-FACEF, NOS TERMOS QUE SEGUEM:
1 INFORMAÇÕES GERAIS
O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento Regional (PPGDR) do
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, mestrado acadêmico interdisciplinar, tem
por objetivo a formação de quadro qualificado para executar atividades profissionais e acadêmicas
voltadas à análise, compreensão, interpretação e discussão do desenvolvimento em suas dimensões
econômica, social, política e ambiental, contribuindo, assim, para o aprimoramento e expansão da
reflexão e da intervenção no que diz respeito à promoção do desenvolvimento sustentável com a sua
inserção profissional nas regiões onde exercerá suas funções.

1.1 Área de Concentração: Desenvolvimento Regional
A área de concentração do PPGDR abrange o tratamento interdisciplinar do
desenvolvimento regional e local, na área de sociais e humanidades, configurados no enfoque das
cadeias produtivas, em seus múltiplos aspectos; as ações de agentes públicos e privados na esteira
das políticas públicas, com o objetivo de promover o bem-estar social em suas múltiplas dimensões,
assim como os seus reflexos no desenvolvimento econômico-social.

1.2 Linhas de Pesquisa
O PPGDR possui duas linhas de pesquisa:
• DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS:
Enfoca o estudo das ações a efeito por agentes públicos e privados com o objetivo de promover o
bem-estar social em suas múltiplas dimensões. Aborda de modo especial a investigação do papel
desempenhado pelas políticas públicas na construção de mecanismos que contribuam para a efetiva
redução da desigualdade social e promoção da cidadania.
• DINÂMICAS TERRITORIAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL:
Considera as articulações entre as diversas escalas (local, regional, nacional e global) e propõe
estudos sobre as diferentes dinâmicas territoriais, enquanto atitudes/estratégias de reação ao
movimento global. Aborda a composição das estruturas produtivas (setorial e regional), o papel da
governança, os impactos da globalização e da reestruturação produtiva, os aspectos culturais
modeladores de identidades regionais e as questões da saúde, educação e sócio ambientais. A linha
de pesquisa abrange também a contribuição da tecnologia, sobretudo das TIC (tecnologias da
informação e comunicação), das redes de cooperação, das micro e pequenas empresas e, das novas
formas de organização industrial como Arranjos Produtivos Locais e Clusters para o
desenvolvimento.

2 INSCRIÇÕES
A. Período de inscrições:
As inscrições deverão ser realizadas on-line (pelo site do Uni-FACEF) no período de 01 de
junho a 27 de julho de 2021.
O deferimento das inscrições estará condicionado ao recebimento, pela Secretaria de PósGraduação, de toda a documentação solicitada.
B. Documentação exigida (Documentos a serem inseridos junto com o requerimento de inscrição):
As inscrições serão efetuadas on-line (site do Uni-FACEF) no período de 01 de junho a 27 de
julho de 2021 e o deferimento das inscrições estará condicionado à análise da documentação abaixo
relacionada:
1) Requerimento de Inscrição: Online, preenchido no site do Mestrado - Uni-FACEF. A
Ficha deverá ser totalmente preenchida, indicando necessariamente a linha de pesquisa e o
nome de dois possíveis orientadores. Somente poderão ser indicados docentes que constem
no Anexo 1;
2) Junto ao requerimento, deverão ser anexados,
AUTENTICADA dos seguintes documentos:
•
•

•

em

formato

PDF,

Cópia

Cédula de Identidade (RG) e Certidão de Casamento (se houver divergência no
nome);
Diploma de Graduação (frente e verso) ou comprovante oficial de conclusão
(candidatos em fase de conclusão da graduação poderão entregar documento da
Instituição de Ensino atestando que estão aptos a concluir o curso antes da data
fixada para matrícula no Programa);
Histórico Escolar da Graduação.

3) Currículo Lattes atualizado, em formato PDF, na versão completa diretamente da
Plataforma Lattes-CNPq: http://lattes.cnpq.br;
4) Cópia SIMPLES dos seguintes documentos:
• Cadastro de Pessoa Física (CPF);
• Documento Militar (candidatos do sexo masculino);
• Comprovante de Endereço;
• Título de Eleitor.
5) Projeto de Pesquisa vinculado à área de concentração do Programa e relacionado à área de
atuação dos Orientadores indicados (Em formato PDF, com limite máximo: 15 páginas,
tendo por base a folha de papel A4, digitado em fonte Arial ou Times New Roman 12,
espaço entre linha 1,5 cm);
6) Uma foto 3x4 recente, em formato PDF ou JPEG.

Observação: no momento da inscrição será gerado automaticamente pelo site, a Ficha de
Inscrição e o boleto referente à taxa, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). A Ficha deverá ser
impressa, assinada e enviada obrigatoriamente por e-mail, juntamente com a cópia do comprovante
de pagamento efetuado, para o mestrado@facef.br.

3 DO PROCESSO SELETIVO
O Processo de seleção para o Programa de Mestrado será realizado on-line e constará de duas
etapas de caráter eliminatório:
Etapa 1 – Prova de arguição do Projeto de Pesquisa – De 03 a 06/08/2021, a ser agendada pela
secretaria do PPGDR
Etapa 2 – Entrevista, agendada para a mesma data, e em horário subsequente, da prova de arguição
do Projeto de Pesquisa,
Etapa 3 - Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) – a ser realizado, em
até 06 (seis) meses após o ingresso no PPGDR, em data e horário a serem agendados pela
coordenação do Programa.

Resultado Final: 10/08/2021.
Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota mínima 6.0 (seis) em cada uma das provas:
Entrevista e Arguição do Projeto; e apresentar aprovação em Proficiência em Língua Estrangeira
em até 06 (seis) meses após o ingresso no PPGDR, estar classificado dentro do número de vagas
existentes e ser formalmente aceito pelo orientador indicado pelo Conselho do Programa. O não
comparecimento na Reunião do Conselho do PPG-DR e orientadores, bem como a ausência de
aprovação em Proficiência em Língua Estrangeira, nos prazos estabelecidos implicará,
automaticamente, em exclusão do Programa.
3.1 EXAMES DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
Para o exame de proficiência em língua estrangeira, admitem-se os idiomas inglês ou espanhol.
Será dispensado da realização de exame de proficiência o candidato que apresentar no ato da
inscrição para a seleção o certificado, nível intermediário, do TOEFL, ESLAT ou IELTS, para
língua inglesa (datado de até 05 anos); do D.E.L.E (Diplomas de Espanhol como Lengua Extranjera
- Diploma de español nivel B1), para língua espanhola. Igualmente, poderá ser dispensado
candidato que já tenha sido aprovado, em uma das línguas exigidas, em outros Programas de Pós
Graduação stricto sensu, recomendado pela CAPES/MEC, realizado nos últimos cinco anos.
3.2 ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
O projeto de pesquisa apresentado para a inscrição no Programa deverá contemplar, pelo menos,
os seguintes itens:
1. Resumo (10 a 15 linhas) e Palavras-chave (de 3 a 5).
2. Introdução (apresentar a delimitação do tema com uma síntese de abordagens bibliográficas
consultadas. Apresentar o problema de pesquisa e sua contextualização).

3. Justificativa (relevância do estudo).
4. Objetivos (geral e específicos).
5. Procedimentos Metodológicos (tipo de abordagem e técnicas de coleta de dados; proposta de
análise dos dados).
6. Atividades e Cronograma de Execução: observar os prazos determinados para o Mestrado
(Exame de Qualificação: 19 meses e Defesa: 24 meses).
7. Referências Bibliográficas: deverão constar as referências de todas as obras mencionadas no
projeto e seguir as normas estabelecidas pela ABNT.
Limite máximo: 15 páginas (espaço 1,5, letra corpo 12 Arial ou Times New Roman).
Observação: Não serão aceitos projetos que ultrapassem esse limite de páginas.
4 DA MATRÍCULA
No ato da matrícula, o candidato aprovado deverá enviar para o e-mail mestrado@facef.br os
seguintes documentos:
4.1 Requerimento de matrícula assinado;
4.2 Contrato de Matrícula assinado pelo aluno e avalista;
4.3 Cópia dos documentos do avalista (RG, CPF e Comprovante de endereço).
Observação: o Contrato de Matrícula assinado (vias originais) – deverá ser entregue na Secretaria,
mediante agendamento de horário, antes do início das aulas.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 Os candidatos já inscritos tem a inscrição convalidada automaticamente.
5.2 Os candidatos com inscrição em andamento poderão optar pelo formato anteriormente
estabelecido no Edital ou pelos novos procedimentos, ora estabelecidos.
5.3 Em hipótese alguma, será devolvida a taxa de inscrição.
5.4 Não serão aceitos pedidos de revisão de resultados. Serão analisados somente recursos de
questionamento sobre a regularidade do resultado final do processo seletivo, no prazo de 03 (três)
dias úteis, após divulgação dos aprovados.
5.5 Aos candidatos aprovados no Processo Seletivo 2021, na data da respectiva matrícula ressalta-se
a importância da entrega do Contrato de Matrícula devidamente assinado pelo discente e avalista,
juntamente com cópia dos documentos do avalista: RG, CPF e Comprovante de endereço.
5.6 Os inscritos no Processo Seletivo indicam o conhecimento e concordância com as normas e
condições estabelecidas nesse Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento.
5.7 Não serão admitidas revisão de provas ou notas.
5.8 O deferimento das inscrições estará condicionado ao cumprimento de todas as exigências
estabelecidas no presente Edital.

ANEXO 1
ORIENTADORES, ÁREAS DE INTERESSE E LINHAS DE PESQUISA - 2021
Docente
Alfredo José Machado Neto

Bárbara Fadel

Carla Aparecida Arena Ventura

Daniela de Figueiredo Ribeiro

Daniel Facciolo Pires

Donaldo Borges

Hélio Braga Filho

José Alfredo de Pádua Guerra

Lívia Maria Lopes

Manoel Jorge Nobre do Espírito
Santo

Maria Zita Figueiredo Gera

Marinês Santana Justo Smith

Linhas de Pesquisa e Áreas de Interesse
Dinâmicas
Territoriais
e
Desenvolvimento
Regional
Áreas de Interesse: Teoria Microeconômica; Internacionalização de
Empresas; Cenários Econômicos; Desenvolvimento Regional.
Dinâmicas
Territoriais
e
Desenvolvimento
Regional
Áreas de Interesse: Cultura; Cultura Organizacional; Gestão do
conhecimento e da Informação; Preservação do conhecimento; Memória
e Identidade Cultural; Desenvolvimento Regional.
Desenvolvimento
Social
e
Políticas
Públicas
Áreas de Interesse: Direito e Desenvolvimento; Saúde e
Desenvolvimento Regional; Políticas Públicas; Visão Sistêmica.
Desenvolvimento
Social
e
Políticas
Públicas
Áreas de Interesse: Desenvolvimento humano e social; Desenvolvimento
como liberdade; Processos de subjetivação.
Dinâmicas
Territoriais
e
Desenvolvimento
Regional
Áreas de Interesse: Tecnologia da Informação e Comunicação aplicada
ao Desenvolvimento Regional; Tecnologia em Saúde, Educação, Cidades
e o Desenvolvimento Regional.
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas
Área de Interesse: Direitos Humanos; Democracia; Direitos
Fundamentais; Inclusão Social; Administração Pública; Meta-avaliação
de política pública pelo cidadão; As experiências inovadoras no domínio
da Inclusão Social originadas de instituições públicas, privadas e do
terceiro setor; Os direitos fundamentais e o impacto social de inovações
tecnológicas.
Dinâmicas
Territoriais
e
Desenvolvimento
Regional
Áreas de Interesse: Desenvolvimento Econômico e Regional; Política
Econômica; Globalização; Reestruturação Produtiva; Economia
Industrial, Regional e Urbana; Economia Brasileira; Trabalho,
Desenvolvimento Local, Economia Regional e Urbana.
Desenvolvimento
Social
e
Políticas
Públicas
Áreas de Interesse: Políticas Públicas; Desenvolvimento Regional; Visão
Sistêmica; Negociação e Gestão Empresarial.
Desenvolvimento
Social
e
Políticas
Públicas
Áreas de Interesse: Práticas, saberes e políticas de saúde; Processo
saúde-doença e epidemiologia; Educação, Tecnologia educacional,
Formação em docência, Saúde e Enfermagem.
Desenvolvimento
Social
e
Políticas
Públicas
Áreas de Interesse: Políticas Públicas em Saúde; Dependência Química,
Risco e Vulnerabilidade; Políticas Públicas de Álcool e Drogas.
Desenvolvimento
Social
e
Políticas
Públicas
Áreas de Interesse: Desenvolvimento Humano e Social na perspectiva da
pessoa; Interface entre Família, Trabalho e Organização (Instituições) e
Desenvolvimento Social.
Dinâmicas
Territoriais
e
Desenvolvimento
Regional
Áreas de Interesse: Tecnologia da Informação e Comunicação;
Competência Informacional; Cultura Organizacional e Informacional;
Gestão do conhecimento e Desenvolvimento Regional.

Melissa Franchini Cavalcanti
Bandos

Naiá Sadi Câmara

Paulo de Tarso Oliveira

Raquel Cristina Rangel de Jesus
Cesario de Mello Paiva Ferreira
Sheila Fernandes Pimenta e
Oliveira

Silvio Carvalho Neto

Desenvolvimento
Social
e
Políticas
Públicas
Áreas de Interesse: Políticas Públicas; Desenvolvimento Regional; Visão
Sistêmica; Negociação, Sustentabilidade e Gestão Empresarial.
Dinâmicas
Territoriais
e
Desenvolvimento
Regional
Áreas de Interesse: Comunicação; Redes Criativas; Economia Criativa e
Empreendedorismo Cultural; Lógica Transmídia e Globalização;
Arranjos Produtivos Locais; Audiovisual; Intangível e Desenvolvimento;
Cultura Participativa e Formas de Vida; Cidades Criativas; Práticas de
Desenvolvimento, Inovação e Formação Profissional.
Desenvolvimento
Social
e
Políticas
Públicas
Áreas de Interesse: Educação, Cidadania e Desenvolvimento; Relações
Educação/Direito/Cidadania:
Ensino
Superior,
formação,
responsabilidade social e impactos em comunidades regionais; Direito
Educacional: interfaces direito/educação no desenvolvimento social.
Desenvolvimento
Social
e
Políticas
Públicas
Áreas de Interesse: Políticas Públicas em Saúde; Promoção da Saúde;
Educação Médica; Desenvolvimento Humano; Desenvolvimento Social.
Desenvolvimento
Social
e
Políticas
Públicas
Áreas de Interesse: Organização Discursiva e Textual; Comunicação e
Variações Linguísticas; Discurso Empresarial e Desenvolvimento
Regional.
Dinâmicas
Territoriais
e
Desenvolvimento
Regional
Áreas de Interesse: Tecnologia da Informação e Comunicação aplicada
ao Desenvolvimento Regional; Tecnologia da Informação aplicada em
Educação, Indústria e Comércio, com vistas ao Desenvolvimento
Econômico-Social.

ANEXO 2
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO – 2021
Período de Inscrições: 01 de junho a 27 de julho de 2021.
Processo Seletivo: de 03 de agosto a 06 de agosto de 2021.
Prova Escrita Proficiência em Idiomas: a ser realizada até 06 (seis) meses após o ingresso
como aluno regular.
Entrevista e Apresentação do Projeto de Pesquisa pelos candidatos: 03 a 06 de agosto de 2021.
Resultado Final: 10 de agosto de 2021.
Reunião com orientadores e orientandos: 11 de agosto de 2021.
Requerimento dos alunos Especiais: 09 a 10 de agosto de 2021.
Prazo para entrega de documentos de Matrícula dos Alunos Regulares Aprovados: de 10 a 11
de agosto de 2021.
Prazo para entrega de documentos de Matrícula dos Alunos Especiais: 12 de agosto de 2021.
Data para Deferimento das matrículas pela Coordenação: 12 de agosto de 2021.
Início das Disciplinas: 19 de agosto de 2021.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Secretaria de Pós-Graduação do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF
Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400
14.403-430 – Franca/SP
(16) 3713-4618
www.unifacef.com.br/pos
mestrado@facef.br

