MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS CURITIBA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA

EDITAL Nº 04/2020– PPGPGP-CT
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO DOUTORADO PROFISSIONAL
EM PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA – TURMA 2021
ERRATA Nº 3 - Alteração da forma de aplicação da Prova Escrita – 1ª Etapa
I.

A Comissão Permanente de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança
Pública, considerando o grave cenário de pandemia no Brasil, os decretos regionais e as instruções
normativas de segurança sanitária da UTFPR, definiu que todas as Etapas e Fases do Processo Eletivo para
Ingresso no Doutorado Profissional – Turma 2021, prevista no Edital 04/2020-PPGPGP-CT e em suas Erratas,
acontecerão de maneira remota.
II. Esta Errata altera a forma de aplicação da Prova Escrita (1ª Etapa), ajusta o cronograma de eventos do
processo seletivo e orienta os candidatos sobre os procedimentos para a realização da prova de maneira
remota.
III. Fica revogada a forma de aplicação da Prova Escrita descrita nos itens 1 a 5, e nos itens 8 e 9, da seção V.1
do Edital 04/2020-PPGPGP-CT.
IV. Fica determinado que a prova consistirá em 01 (uma) questão discursiva geral, aplicada a todos os
candidatos, e 01 (uma) questão discursiva específica por linha de pesquisa, conforme a bibliografia
indicada no item 10 da Seção V.1 do Edital 04/2020-PPGPGP-CT.
V. O valor total da prova escrita é 100 (cem) pontos.
VI. A prova será realizada de maneira remota, de forma on-line, por meio de acesso ao ambiente virtual da
UTFPR.
VII. A prova estará acessível aos candidatos às 14h00 do dia 19/03/2021.
VIII. O tempo de duração da prova será de 2 (duas) horas.
IX. O método de acesso ao ambiente virtual da UTFPR e as instruções para a realização da Prova Escrita serão
enviados aos candidatos que tiveram sua inscrição homologada por e-mail, até o dia 12/03/2021.
X. Os candidatos devem se inscrever no ambiente virtual da UTFPR, conforme as orientações mencionadas
no item anterior, até o dia 16/03/2021, impreterivelmente.
XI. O Cronograma de eventos e datas/prazos para a operacionalização do processo seletivo do Edital Nº
04/2020-PPGPGP-CT passa a vigorar com as correções do elucidadas no quadro abaixo.
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Ordem /Evento
Divulgação das inscrições homologadas e do ensalamento
da prova escrita, no site do PGP.
Divulgação do gabarito prévio. Divulgação do resultado preliminar da primeira etapa
Prazo para interposição de recurso ao gabarito da prova escrita resultado preliminar da primeira etapa.

Data/Período

Até 23 de março de 2021. Até 31 de
março de 2021.
Até 24 de março de 2021. Até 2 de abril
de 2021.

Publicação da análise dos recursos. e publicação do gabarito
definitivo, no site do PGP.

Até 31 de março de 2021. Até 9 de abril
de 2021.

Até 12 de março de 2021.
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XII. Os demais eventos do Cronograma publicado na Errata nº 02 do Edital 04/2020-PPGPPG-CT ficam inalterados.
XIII. As instruções para entrega de documentos e realização da Defesa de Projeto de Pesquisa dos candidatos convocados para a 2ª Etapa do processo seletivo serão divulgadas junto com a publicação do resultado
definitivo da 1ª Etapa.
XIV. Eventuais dúvidas devem ser encaminhadas para a Secretaria do Programa antes da data de realização
da prova escrita: pgp-ct@utfpr.edu.br.
Curitiba, 10 de março de 2021.
Inácio Andruski Guimarães
Presidente da Comissão Permanente de Seleção
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