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Escola de Belas Artes
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EDITAL EXTRAORDINÁRIO DE SELEÇÃO – 2021

MESTRADO EM GESTÃO URBANA

O Programa de Pós-graduação em Gestão Urbana (PPGTU) da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUCPR), torna pública a abertura de inscrições para o processo de seleção
de um(a) candidato(a) autodeclarado(a) negro(a) ou indígena para o Mestrado, turma de 2021,
com bolsa de estudos da Rede Latino Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e
Sociedade, LAVITS (www.lavits.org). As inscrições para o processo seletivo devem ser
efetivadas por e-mail: gestaourbana@pucpr.br, conforme orientações deste edital.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A vaga é exclusiva para pesquisa na área vigilância, tecnologia e sociedade e suas relações
com a gestão urbana (na intersecção das áreas de pesquisa da rede LAVITS e do PPGTU),
sob orientação do professor Rodrigo Firmino (na linha de pesquisa Planejamento e Projeto
Urbano e Regional).
Para informações sobre a abrangência de tópicos explorados pelo professor orientador, visite:
http://lattes.cnpq.br/1468237540261340.
O Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana (PPGTU) constitui um centro de estudos
urbanos de caráter interdisciplinar, parte da Escola de Belas Artes da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUCPR). Localizado em Curitiba e fundado em 2002, o PPGTU oferece
cursos em níveis de mestrado e doutorado. O foco do programa compreende as seguintes
áreas de pesquisa: Planejamento e Projeto Urbano e Regional; Gestão e Tecnologias
Ambientais; e Políticas Públicas.

Duração
Créditos
Vaga
Bolsa

Mestrado
24 meses
24 créditos
1 vaga
1 bolsa (12 meses, renovável)

Para mais informações sobre o PPGTU, visite: https://bit.ly/pucprppgtu.

2. SISTEMA DE COTAS DE AÇÃO AFIRMATIVA DO PPGTU/PUCPR
•
•
•

Poderão se candidatar ao ingresso por via do Sistema de Cotas de Ação Afirmativa para
negros(as) e indígenas, candidatos(as) que sejam fenotipicamente reconhecidos/as como
tal;
A adesão ao Sistema de Cotas de Ação Afirmativa dar-se-á de forma voluntária por meio
da subscrição, e o termo de autodeclaração conforme o modelo do Anexo 1;
Os(as) candidatos(as) inscritos(as) no Sistema de Cotas de Ação Afirmativa negros(as) e
indígenas ficam submetidos(as) aos critérios de seleção descritos neste edital;
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•

A averiguação de autodeclaração racial se baseará em características fenotípicas
comprovadas por fotografia e no momento da entrevista, para que não haja desvio de
finalidade no Sistema de Cotas de Ação Afirmativa negros(as) e indígenas do PPGTU.

3. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas pelo envio da documentação abaixo em PDF para o e-mail
gestaourbana@pucpr.br.

3.1. Documentação
•
•
•
•
•

Ficha de inscrição e autodeclaração racial, assinada e com foto (ver anexo 1 deste edital);
Currículo Vitae ou Lattes em PDF;
Projeto de Pesquisa em PDF (conforme item 4.3);
1 cópia PDF do diploma do curso de graduação (reconhecido pelo MEC) ou declaração
de conclusão de curso pela universidade de origem;
1 cópia PDF da carteira de identidade ou documento equivalente.

4. PROCESSO SELETIVO
4.1. Vaga1
É objeto deste edital extraordinário 01 (uma) vaga para o mestrado em gestão urbana da
PUCPR, turma 2021, exclusiva para candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) e indígenas,
e com projeto de pesquisa especificamente nas linhas temáticas definidas no item 1 deste
edital. Estes critérios são definidos em conjunto, pelo PPGTU e pela rede LAVITS, que financia
a bolsa de estudos para a vaga.

4.2. Isenção e bolsa
Esta vaga está vinculada a uma bolsa de estudos no valor mensal de R$1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais) pelo prazo de 12 (doze) meses, com possibilidade de renovação por mais 12
(doze) meses, condicionada à aprovação do relatório anual de desempenho e disponibilidade
orçamentária da LAVITS. O(a) mestrando(a) estará isento(a) do pagamento das mensalidades
ao PPGTU/PUCPR por todo o período do mestrado – 24 (vinte e quatro) meses.

4.3. Seleção
4.3.1. O processo de seleção é constituído pelos seguintes elementos de avaliação:
I) Projeto de Pesquisa – É obrigatória a apresentação de um projeto de pesquisa,
levando em consideração as intersecções temáticas entre as linhas de pesquisa do
professor orientador no PPGTU e da LAVITS. Para a proposta do projeto, sugere-se
que sejam abordados os seguintes itens: 1. Introdução: identificação do problema a
ser investigado (objeto de estudo) e justificativas para a elaboração da pesquisa. 2.
Objetivos: geral e específicos. 3. Quadro teórico: fundamentação teórica; conceitos
relevantes para o objeto do estudo; 4. Metodologia da pesquisa: delimitação do
1

Após o processo seletivo, o(a) candidato(a) selecionado(a) para a vaga, deverá realizar sua inscrição/matrícula no
sistema da PUCPR, mediante o pagamento de taxa de inscrição de R$115,00 (cento e quinze) reais.
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estudo, fontes de dados, técnicas e procedimentos a serem empregados na coleta
de informações, variáveis e medidas (quando aplicável), ferramentas previstas para
a análise de dados; 5. Desenvolvimento da pesquisa: escopo previsto para a
dissertação, com identificação dos resultados esperados; 6. Cronograma preliminar;
7. Referências: todas as referências utilizadas no corpo do projeto, observando-se
nas normas da ABNT;
II) Entrevista (online)2 – a ser realizada pela comissão de seleção, em que poderão
ser tratados assuntos relativos ao currículo, dissertação a ser desenvolvida,
experiência, disponibilidade e interesses do(a) candidato(a), dentre outros.
III) Análise do Currículo – com valorização de atividades acadêmicas e científicas, de
pesquisa, ensino e extensão, e ativismo socioambiental.
4.3.2. A seleção levará em consideração os seguintes critérios de análise e julgamento:
a) Atendimento a todos os itens deste edital;
b) Excelência da proposta quanto aos aspectos científicos e metodológicos, do ponto
de vista da qualidade, originalidade e entregas do projeto;
c) Adequação do cronograma de execução;
d) Potencial de impacto dos resultados do ponto de vista científico, socioeconômico e
ambiental;
e) Preparo do(a) candidato(a) para realização do mestrado acadêmico em 24 meses.

4.4. Prazos
O processo de seleção ocorrerá conforme o seguinte calendário:
FASES

Mestrado

Inscrições

01 a 12/03/2021

Análise de CV e Projeto de Pesquisa

15 a 17/03/2021

Entrevista (*)

18 e 19/03/2021

Resultado
Início das aulas - mestrado

23/03/2021
abril/2021

(*) – o calendário de entrevistas será organizado pelo PPGTU e divulgado oportunamente.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana – PPGTU
Endereço (apenas para correspondência; sem atendimento presencial durante a pandemia):
Rua Imaculada Conceição, 1155, Escola de Arquitetura e Design (Bloco 2) - 2º andar.
Prado Velho - Curitiba - PR CEP: 80.215-901
Site: https://bit.ly/pucprppgtu / E-mail: gestaourbana@pucpr.br

Comissão de seleção: Rodrigo Firmino (PPGTU/PUCPR); Paulo Nascimento Neto
(PPGTU/PUCPR); Ilzver Matos (PPGDH/PUCPR).

2

As entrevistas serão realizadas online, em decorrência das medidas sanitárias para controle da pandemia de Covid19. Os agendamentos e links de acesso serão fornecidos pela secretaria, por e-mail, e ocorrerão em plataforma própria da PUCPR.
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ANEXO 1 – Inscrição e Autodeclaração
Inscrição:
Nome:
Data de nascimento:
Gênero:
Nome da mãe:
Nacionalidade:
Naturalidade:
Endereço:
RG:
CPF:
Telefones:

Autodeclaração:
Eu ________________________________________________________________________,
portador(a) do CPF número _______________________, declaro-me ____________________
(negro(a) ou indígena), conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Autorizo a utilização da fotografia por mim incluída neste processo para fins de registro e
verificação, sendo esta imagem utilizada apenas para essa etapa deste processo seletivo. Em
caso de ingresso no mestrado, essa mesma imagem poderá ser utilizada, exclusivamente, para
registro de estudante junto à secretaria do PPGTU e às instâncias administrativas da PUCPR.
Tenho ciência que os registros e documentação de candidatos(as) não selecionados(as) serão
destruídos após o presente processo seletivo.
_________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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