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Edital de Seleção para o PQI – 2022 

 

1. O Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (doravante PPGCP) torna 

pública sua adesão ao PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (PQI-UFF), nos termos do presente Edital 

de Seleção, pelo qual oferece, para o ano letivo de 2002, 1 (uma) vaga para o 

curso de mestrado e 1 (uma) vaga para o curso de doutorado, ambas destinadas 

exclusivamente aos servidores do quadro ativo permanente da UFF. 

2. A participação do PPGCP no PQI-UFF apoia-se no EDITAL DE ADESÃO N. 3/2021, 

da PROGEPE e da PROPPI, e foi aprovada em reunião do Colegiado, em 10 de 

janeiro de 2022. 

3. As inscrições dos servidores efetivos da UFF para participação nesse processo 

seletivo serão gerenciadas previamente pela Escola de Governança em Gestão 

Pública (EGGP), através do link https://forms.gle/AKG1V5xnLKDxXo5D8 . Após 

validação da inscrição pela EGGP, o candidato poderá realizar, entre os dias 2 e 

12 de fevereiro de2022, sua inscrição no PPGCP para as vagas disponíveis para o 

PQI, enviando a documentação abaixo explicitada para o email 

pcp.egh@id.uff.br, das 9h do dia 2 de fevereiro, às 18h do dia 14 de fevereiro de 

2022. A inscrição no PQI-PPGCP-2022 é gratuita. 

4. A documentação necessária, tanto para a vaga ao mestrado quanto para o 

doutorado é a seguinte: comprovante de que o interessado é servidor do quadro 

ativo permanente da UFF; proposta de pesquisa para o caso do mestrado e 

projeto de pesquisa para o caso do doutorando, indicando uma das quatro linhas 

de pesquisa do PPGCP, que estão explicitadas no site https://ppgcp.uff.br/; 

curriculum lattes. 

5. A seleção será feita por uma comissão formada pelos seguintes três docentes: 

Brand Arenari, Christy Pato e Marcus Ianoni. A suplente será a professora Maria 

Antonieta Leopoldi. 

6. A seleção será baseada em dois procedimentos: a) a análise da documentação; 

b) entrevistas com os candidatos cujas inscrições forem homologadas, que 

ocorrerão no dia 16 de fevereiro, em horário a ser enviado para o email do 

inscrito e divulgado no site do PPGCP. 

7. O calendário do edital é o seguinte: 

a. 2 a 14 de fevereiro: inscrições 

b. 15 de fevereiro, 10h: divulgação da homologação das inscrições. 

c. 15 de fevereiro, até 18h: recursos sobre as homologações. 

https://forms.gle/AKG1V5xnLKDxXo5D8
https://ppgcp.uff.br/


d. 16 de fevereiro, 10h: divulgação dos inscritos pós-recursos. 

e. 17 de fevereiro, das 10h às 17h: entrevistas. 

f. 18 de fevereiro, 11h: divulgação do resultado. 

g. 18 de fevereiro: das 11h às 18h – recursos contra o resultado.  

h. 21 de fevereiro, 11h: divulgação da avaliação dos recursos e do resultado 

do processo seletivo pós-recursos. 

 

 

Niterói, 1 de fevereiro de 2022 

 

 

 
Marcus Ianoni – Coordenador do PPGCP 

 

 


