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EDITAL PPGP № 1: CREDENCIAMENTO DE ORIENTADOR
1 - PREÂMBULO
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública (PPGP), no uso de
suas atribuições e tendo em vista a decisão do Colegiado do Programa em reunião
realizada em 16 de agosto/2015, torna público o presente Edital, destinado à seleção de
professores candidatos a credenciamento para atuar como docentes e orientadores.
1.1 O candidato deverá ocupar o cargo de professor do quadro efetivo da Universidade
de Brasília (UnB), com doutorado em qualquer área do conhecimento, ter experiência em
ensino e pesquisa na área de Gestão Pública e ter capacidade de ministrar pelo menos
uma das disciplinas do curso de mestrado profissional das disciplinas obrigatórias da
área de concentração indicadas no Anexo 1.
1.2 Os candidatos professores efetivos da UnB, com experiência em ensino, em pesquisa
e atividade de gestão, comprovadas nas áreas de Gestão de Pessoas no Setor Público e
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas
1.3 Informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública podem ser
obtidas por meio de sua página eletrônica http://www.gestaopublica.unb.br/ ou na
Secretaria do Programa, no endereço Área Universitária 01 - Vila Nossa Senhora de
Fátima - Planaltina/DF.
2 - DO NÚMERO DE VAGAS
2.1 Número de vagas para candidatos ao credenciamento como orientadores do quadro
permanente, destina-se ao Mestrado profissional em Gestão Pública, sendo: 04 (quatro)
vagas distribuídas entre as linhas de pesquisa 1- Gestão Pública e Territórios; 2 –
Instrumento de Monitoramento, Avaliação e Gestão Pública
3 - DOS REQUISITOS MÍNIMOS
3.1 Ter vínculo funcional-administrativo com a UnB;
3.2 Possuir título de Doutor reconhecido no Brasil;
3.3 Possuir no mínimo 03 publicações nos últimos três anos em periódicos indexados na
base ISI Web of Knowledge ou classificados no Qualis Administração em estrato B2 ou
superior ou ter pontuação de, pelo menos, 150 pontos no Qualis/Capes na área de
durante o triênio 2013-2015.
3.4 Possuir produção cientifica articulada com as linhas de pesquisa do PPGP, a saber:
1-Gestão Pública e Territórios; 2 – Instrumento de monitoramento, avaliação e gestão
pública.
3.5 Artigo aprovado para publicação será considerado como produção intelectual, desde
que o interessado apresente carta do Editor do periódico informando que o manuscrito foi
aprovado.
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3.6 Comprometer-se a oferecer e lecionar no mínimo uma disciplina do PPGP, obrigatória
ou da área de concentração, anualmente, conforme anexo 1.
3.7 Comprovar experiência profissional administrativa em órgãos da Administração
Pública.
4 - DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO
4.1 A inscrição será efetivada mediante entrega, pelo candidato, na secretaria do PPGP,
localizada no prédio da FUP/UnB, no período 21/09/2015 a 30/10/2015, dos seguintes
documentos:
a. Carta de intenção da candidatura, com declaração de compromisso de não atuar como
docente em mais de 1 Programa de Pós-Graduação e de ter o seguinte desempenho
mínimo no PPGP:
i. Ofertar, pelo menos, uma disciplina por ano;
ii. Apresentar, pelo menos, um trabalho por ano em evento classificado no estrato E1 do
Qualis/CAPES.
b. Projeto de pesquisa com cronograma de desenvolvimento para três anos em
consonância a uma das duas áreas de concentração do PPGP: 1- Gestão Pública e
Territórios; 2 – Instrumentos de Monitoramento, Avaliação e Gestão Pública;
c. Plano de trabalho a ser desenvolvido nos próximos 05 anos, contendo as atividades de
ensino, pesquisa, extensão e orientação;
d. Currículo lattes resumido, constando a produção científica e orientações dos últimos
36 meses.
5 - DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
5.1 A seleção de candidatos será realizada pela Comissão de Pós-Graduação do PPGP
e levará em conta os seguintes quesitos:
a. Atendimento, por parte do candidato, dos requisitos deste Edital, do Regulamento do
PPGP e das normas da UnB que regulamentam a pós-graduação;
b. Produção intelectual pontuada pelo Qualis/Capes dos últimos 36 meses conforme item
3 deste edital;
c. Projeto de Pesquisa a que se refere a letra “b” do item 2 deste edital;
d. Experiência do candidato em ensino e pesquisa compatíveis com área de
concentração e disciplinas indicadas;
e. Produção científica desejável do candidato nas áreas de ‘Gestão de Pessoas no Setor
Público’ e ‘Monitoramento e Avaliação’.
5.2 A nota final do candidato, que estará distribuída entre 0 e 100, é obtida pela seguinte
soma: Produção Intelectual 20%; Projeto 50%; Experiência 10%; Experiência compatível
20%.
5.3 Os candidatos serão classificados de acordo com a nota final obtida e o resultado
será divulgado em ordem decrescente.
6 - DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A Comissão de Pós-Graduação do PPGP divulgará o resultado da seleção até o dia
10 de novembro de 2015.
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6.2 Os candidatos selecionados e aprovados serão convidados a atuar no PPGP na
medida das necessidades do Programa.
6.3 A aprovação não garante atuação no Programa. Aqueles aprovados, porém, não
convidados de imediato, terão prazo de validade para serem convidados até 01 de
agosto de 2017, quando se expira o prazo deste edital.
6.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGP.

Brasília, 14 de setembro de 2015.

Prof.(a) Dr.(a) Andrea de Oliveira Gonçalves
Coordenadora do PPGP
Matrícula 1027387
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Anexo 1 – Disciplinas do PPGP
Disciplinas Obrigatórias
Fundamentos da Gestão Pública
Políticas Públicas e Território
Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão Pública
Orçamentação e Finanças Públicas
Teoria e Prática da Pesquisa Científica
Avaliação de Programas e Projetos Governamentais
Disciplinas Optativas por área de atuação
a) Estado, Território e Políticas Públicas
Políticas Públicas e Planejamento Governamental no Território
Inovação e Desenvolvimento Territorial
Território e Processos de Desenvolvimento
Território, Governança e Redes de Políticas Públicas
Políticas Públicas, Gestão e Sustentabilidade
Estado, Governo e Políticas Públicas
Análise Aprofundada de Casos
Avaliação Ambiental Estratégica
b) Instrumentos de monitoramento e avaliação da gestão pública
Modelos de Análise de Políticas Públicas
Instrumentos de Monitoramento e Avaliação da Gestão Pública
Gestão de Projetos e Processos
Indicadores Socioeconômicos e Ambientais
Arranjos Federativos e Políticas Públicas no Brasil
Gestão da Qualidade no Setor Público
Economia e Gestão Pública
Ética na Gestão Pública
Tópicos Especiais em Gestão Pública I
Tópicos Especiais em Gestão Pública II
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