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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO - MESTRADO 

(Aprovado pela Resolução Nº 670-CONSEPE, de 12 de março de 2009) 
 
 

EDITAL PPPG Nº. 29/2010 
 
 

 A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO comunica aos interessados que 
estarão abertas, as inscrições para seleção ao CURSO DE MESTRADO EM 
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, no período de 25 de agosto a 25 
de outubro de 2010, no horário das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, 
na Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Socioeconômico, localizada no Centro de Ciências Sociais – CCSo –, Bloco C, 
Terceiro pavimento, Sala 301, na Avenida dos Portugueses, Campus do 
Bacanga. O candidato interessado em inscrever-se deverá observar os anexos 
A, B, C, D, E, e, atender aos seguintes pré-requisitos: 
 
I – CLIENTELA: 
 
Graduados em Ciências Econômicas ou áreas afins (Ciências Sociais, Serviço 
Social, Geografia, História, Administração, Contabilidade, Agronomia, 
Arquitetura e Urbanismo) aos objetivos e conteúdo programático estabelecido 
pelo Programa. 
 
II - NÚMERO DE VAGAS:  
 
Até 15 (quinze) vagas, a serem preenchidas por ordem de classificação dos 
aprovados. O preenchimento de todas as vagas não é obrigatório e nem há 
cota de vagas. 
 
III - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: 
 
Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, os seguintes 
documentos: 
 
a) Fotocópia do Diploma de conclusão de curso de graduação, de duração 

plena e aprovada pelo MEC (ou revalidado, no caso daqueles obtidos no 
exterior). No caso de aluno formando, declaração da coordenação do curso 
de graduação de que já concluiu todas as atividades exigidas, faltando 
apenas à defesa da monografia; 

 
b) Fotocópia do Histórico Escolar da graduação; 
 
c) Cópia (três) impressa do Currículo (Lattes) modelo completo e comprovado; 
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d) Fotocópia da Carteira de Identidade ou, para estrangeiros, do passaporte ou 
do Registro de estrangeiro; 

 
e) Fotocópia do CPF (exceção feita a estrangeiros); 
 
f) Requerimento de inscrição, preenchido e assinado (modelo disponível na 

secretaria do curso ou no endereço www.pppg.ufma.br e no Anexo D deste 
edital);  

 
g) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (boleto disponível na 

secretaria do programa, no endereço www.pppg.ufma.br e no Anexo C deste 
edital); 

 
h) Anteprojeto de pesquisa, apresentando claramente um problema de 

investigação, devidamente vinculado a uma das duas linhas de pesquisa do 
Programa, em 3 vias, contendo no mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) 
laudas, incluindo a capa e as referências, letra Times New Roman, fonte 12, 
espaço 1,5, folha A4, devendo contemplar seguintes itens: 

 
(1) Capa contendo o título do anteprojeto, nome do autor e linha de pesquisa 

do Programa (ver Anexo B) a qual está vinculado; Atenção: o anteprojeto 
propriamente dito deve ficar sem identificação do candidato. 

 
(2) Justificativa para a escolha do tema; 
 
(3) Problemática e delimitação do objeto de pesquisa; 
 
(4) Objetivo geral e específico; 
 
(5) Proposta metodológica devidamente fundamentada; 
 
(6) Referências, com observância das normas da ABNT. 
 
I) Procuração, com firma reconhecida, no caso da inscrição ser efetuada por 

outro que não seja o candidato. 
 
IV – TAXA DE INSCRIÇÃO: 
 
Taxa de Inscrição ao exame de seleção: R$ 80,00. 
 
V - SELEÇÃO: 
 
A seleção ocorrerá no período de 26 de outubro a 17 de dezembro de 2010, 
adotando-se as seguintes modalidades de avaliação, todas eliminatórias.  
 
• Análise do Anteprojeto, quando será avaliado o mérito e qualidade do 
projeto; a capacidade de articulação entre teoria e o problema a ser 
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investigado; a capacidade de redação clara, correta e consistente; a pertinência 
da bibliografia citada; a capacidade crítica e a coerência com a linha de 
pesquisa escolhida; Nota mínima 7.0 (sete) e o peso 3 (três). E, análise 
curricular do candidato, segundo critérios internos da UFMA (Resolução. 
120/2009, CONSUN; na há nota ou peso para esse item-curriculo). Essa etapa 
será realizada pela comissão do dia 26 de outubro a 18 de novembro de 
2010; a divulgação dos resultados até18/11/2010.  
 
• Prova de Língua Estrangeira, inglês, consistirá na interpretação de um texto 
selecionado na área de conhecimento de abrangência do programa. Será 
permitido o uso de dicionário. A nota mínima é 5 (cinco) e o peso 1(hum). A 
prova de língua estrangeira será elaborada e corrigida pelo departamento de 
Letras da UFMA. Será realizada no dia 24 de novembro de 2010, das 8:30h 
às 12:30h; divulgação dos resultados até 29/11/2010. 
 
• Prova Oral, constará da apresentação oral do anteprojeto de pesquisa pelo 
candidato (15 minutos), seguida de argüição pela comissão de seleção, com 
roteiro fixo para todos os candidatos, destacando-se a problematizarão e 
aspectos metodológicos. A mesma será gravada. A nota mínima é 7,0 (sete) e 
o peso 2,0 (dois). Será realizada no período de 02, 03 e 06 de dezembro de 
2010, das 8:30h às 12:30h e 14:30h às 18:30h; divulgação dos resultados até 
06/12/2010. 
 
• Prova escrita de conhecimentos específicos, cuja bibliografia de referência 
estará disponível na Secretaria do Programa; na página  www.pppg.ufma.br  e 
no Anexo A deste edital. A prova é sem consulta a qualquer tipo de material; a 
nota mínima é 7,0 (sete) e o peso 4,0 (quatro). Será realizada no dia 9 de 
dezembro de 2010, das 8:30h às 12:30h; divulgação dos resultados até 
13/12/2010; 
 
Divulgação do resultado Final: 
O resultado final será divulgado até o dia 17 de dezembro de 2010, através da 
fixação de lista na Secretaria do PPGDSE e no site: www.pppg.ufma.br.   
 
Observações: 
 
1. A nota final do Exame de Seleção, para cada candidato, será obtida pela 
média ponderada das notas (serão consideradas duas casa decimais) 
conferidas pela Comissão nas etapas de Análise do Anteprojeto; Língua 
Estrangeira; Prova Oral; Prova Escrita de conhecimentos específicos.  
 
2. Para fins de ingresso no Mestrado, os candidatos aprovados serão 
classificados por ordem decrescente a partir das notas finais obtidas no item 
anterior (hum). 
 
3. O ingresso no Mestrado estará condicionado à aprovação e à classificação 
dentro do número de vagas estabelecido neste Edital. Em caso de empate, 
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será utilizado o critério da nota mais alta na análise do anteprojeto, em caso de 
novo empate, da nota mais alta atribuída na prova oral, persistindo o empate 
será utilizada a nota mais alta obtida na prova de conhecimento especifico, e, 
por fim o critério do candidato de maior idade. 
 
 4. Atenção: o calendário do processo seletivo acima indicado poderá ser 
alterado conforme o número de candidatos inscritos ao processo seletivo, 
mantendo todas as atividades previstas. 
 
5. Todas as etapas acima especificadas serão realizadas no Centro de 
Ciências Sociais (CCSO) da UFMA, devendo os candidatos apresentar-se no 
mínimo com 30 (trinta) minutos de antecedência na sala da Coordenação do 
Programa (CCSO, Bloco “c”, sala 301). 
 
 
VI - MATRÍCULAS: 
 
A matrícula dos candidatos selecionados ocorrerá de 20 a 21 de dezembro de 
2010, no horário das 8h:00min às 12h:00min e das 14h:00min às 18h:00min, 
na Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Socioeconômico. 
 
Para efetivar a matrícula, o candidato deve apresentar: 
 
1. Uma foto 3x4 recente; 
2. Quitação com a justiça eleitoral (declaração); 
3 Formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado (modelo 

fornecido pela Secretaria da Coordenação); 
4. Declaração da instituição onde trabalha liberando integralmente o candidato 

para participar do curso, no caso dos que possuem vínculo empregatício e, 
para os demais, declaração de disponibilidade de tempo integral para 
participar do curso; 

5. Comprovante de conclusão do curso de graduação, para os aprovados que 
não haviam concluído por ocasião do processo de seleção.  

 
VII - INÍCIO DO CURSO: 
 
O inicio do curso de Mestrado está previsto para o primeiro semestre de 2011, 
podendo ser ministrado em turno matutino e vespertino. 
 
VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
Ao inscrever-se, o candidato aceita as normas estabelecidas neste edital e se 
responsabiliza pelas informações fornecidas no requerimento de inscrição. 
Aceita-se também inscrição por SEDEX e procuração (obedecendo às datas do 
edital). Os casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão de 
Seleção, com possibilidade de recurso ao Colegiado do Programa (prazo de 
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vinte quatro horas, após a divulgação do resultado). Outras informações 
poderão ser obtidas diretamente na Secretaria da Coordenação do Programa, 
sala C-301, no CCSO ou pelo telefone (98) 3301-8460. 
 

São Luís (MA), 24 de agosto de 2010. 
 

 
Fernando Carvalho Silva 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
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ANEXO A - EDITAL PPPG Nº. 29/2010 
 

Bibliografia de referência para Seleção ao Mestrado do PPGDSE 
 
 
1 - ARRIGHI, Giovanni. A ilusão desenvolvimentista: uma reconceituação da 
semiperiferia. In: _____. A ilusão do desenvolvimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1997. (Coleção Zero à Esquerda)  
 
2 - BELLUZZO, Luís Gonzaga de Mello. Dinheiro e as transfigurações da 
riqueza. In: TAVARES, Maria da Conceição; FIORI, José Luís. Poder e 
dinheiro: uma economia política da globalização. Petrópolis, RJ: Vozes,1997. 
 
3 - BRANDÃO, Carlos Antonio. Território e desenvolvimento: as múltiplas 
escalas entre o local e o global. Campinas, SP: Ed. UNICAMP, 2007 
(introdução e capítulo 1, p. 29 a 55). 
 
4 - EGLER, Cláudio Antonio Gonçalves. Crise e questão regional no Brasil. 
Tese de Doutorado (UNICAMP), Campinas, SP, 1993 (capítulo de conclusão).  
 
5 - FURTADO, Celso. O processo histórico do desenvolvimento. In: BRESSER-
PEREIRA, Luiz Carlos; REGO, José Marcio. A grande esperança em Celso 
Furtado: ensaios em homenagem aos seus 80 anos. São Paulo: Ed.34, 2001. 
 
6 - MARINI, Ruy Mauro. A crise teórica. In: _____. América Latina: 
dependência e integração. São Paulo: Brasil Urgente, 1992. 
 
7- HARVEY, D. A globalização contemporânea In___ Espaços de Esperança. 
São Paulo, edições Loiola, 2004. 
 
8 - MONTES, Pedro. El desorden neoliberal. 3. ed., Madri: Trotta, 1999 (cap. 
1 e 2). 
 
9 - MESZAROS, I. Desemprego e precarização - um grande desafio. In 
ANTUNES, Ricardo. Riqueza e miséria do trabalho no Brasil, São Paulo, 
Boitempo, 2006  
 
10 - SAMPAIO JR., Plínio de Arruda. Entre a nação e a barbárie: os dilemas 
do capitalismo dependente em Caio Prado, Florestan Fernandes e Celso 
Furtado. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999 (cap. 1).  
 
11 - SILVA, Romildo S. Processo de trabalho e pensamento social no 
século XX: um estudo a partir da obra de Benjamin Coriat. 2006. 341f. Tese de 
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Doutorado (Doutorado em Sociologia), Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), Araraquara, 2006 (cap. 1, p. 21-88). 
 

 
 

ANEXO B - EDITAL PPPG Nº. 29/2010 
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 

 
• A Área de Concentração é Desenvolvimento Socioeconômico 

A referida área de concentração visa oportunizar ao aluno um 
aprofundamento da questão teórica e também de sua aplicabilidade, de um 
lado, no plano regional (Amazônia e Nordeste) tomando como referencia os 
estudos sobre o desenvolvimento, a política regional e mais recentemente a 
expansão do agronegócio vis a vis a questão ambiental, implementado e 
conduzido pelo Estado (Desenvolvimentista) e depois pelo mercado (políticas 
neoliberais), tanto numa perspectiva histórica e interdisciplinar como na 
pesquisa empírica. De outro lado, no plano mais genérico, também se entende 
que as doutrinas críticas e transformadoras que abordam as diversas 
experiências históricas de exploração, dominação e exclusão dos 
trabalhadores, bem como a questão do desenvolvimento desigual e combinado 
inerente ao capital e aprofundada sob essa égide neoliberal cuja ênfase ao 
direcionar-se a economia política do rentismo penaliza as políticas sociais 
voltadas aos excluídos deste processo de acumulação recente de capital. Esta 
área de concentração propõe investigar a relação entre o desenvolvimento 
econômico, as políticas regionais, as políticas sociais e o papel do Estado e do 
Mercado. Neste sentido contará com inúmeros projetos de pesquisa voltados a 
essa e outras problemáticas correlatas. Para tanto, será ofertada uma gama de 
disciplinas que apontem nesta direção. 
 

• As Linhas de Pesquisa (DUAS): 

1-Desenvolvimento, Estado e Agricultura 

Desenvolvimento econômico e agricultura; crescimento econômico, arranjos 
produtivos e desenvolvimento local; desenvolvimento regional e meio 
ambiente; política agrícola e agronegócio; agricultura familiar, segurança 
alimentar e extrativismo. 
 
2. Mundo do Trabalho, Estado e Mundialização 

Processo de produção e relações de trabalho; divisão internacional do 
trabalho, políticas sociais e mercado de trabalho; políticas públicas e força de 
trabalho; Estado e finanças públicas; Estado, desenvolvimento do capitalismo 
e globalização; economia política do rentismo e desenvolvimento. 
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ANEXO C - EDITAL PPPG Nº. 29/2010 - BOLETO BANCÁRIO 
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ANEXO D - EDITAL PPPG Nº. 29/2010 – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO (SELEÇÃO DE MESTRADO) 

  
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Nº.______/2010 
 
Nome:__________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: ____/____/____    Sexo: M(   ); F(   ); 
 
Naturalidade: _______________________________________________ 
(cidade, estado, país)  
 
Profissão:_____________________________  
 
Local de Trabalho:______________________________________________  
 
Identidade n°: _____________   Data Emissão: ______________ 
Órgão Emissor: __________________________  
 
CPF: _________________________________  
 
Estado Civil: ___________________________ N° Dependentes: __________  
 
Endereço: _______________________________________________________  
 
CEP: _________________ Cidade:_________________ Estado: ______  
 
Telefone: ___________________ Celular: _______________________________  
 
E-mail: ________________________________________________________  
 
Língua Estrangeira:___________________________________  
 
Estudos Superiores:  
 
Universidade: _________________________________________________ 
 
Graduação: __________________Início: ____   Término: _____________  
 
Grau Obtido: ___________________________________________________ 
 
São Luís, ______ de ___________________de 2010 
 
 
____________________________________________  
ASSINATURA DO CANDIDATO  
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DOCUMENTOS ANEXADOS: 
ANEXO 
( ) Fotocópia do Diploma ou Certificado de conclusão de Curso de Graduação 
ou Declaração de que está aguardando a defesa da monografia;  
( ) Fotocópia do Histórico Escolar (graduação);  
( ) Currículo (modelo completo) Lattes do CNPq; (três vias) 
( ) Fotocópia da Carteira de Identidade, ou Passaporte (se for estrangeiro);  
( ) Fotocópia do CPF, exceto estrangeiros;    
( ) Requerimento de Inscrição preenchido e assinado;  
( ) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00;  
( ) Anteprojeto de Pesquisa em três vias (8 a 10 laudas). 
( ) Procuração,se for o caso. 
 
Recebi a 1ª via em: ___/____/2010. 
 
 
______________________________________________  
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ANEXO E - EDITAL PPPG Nº. 29/2010 – CRONOGRAMA 
 

As datas de realização das inscrições, das etapas do processo seletivo, bem como da divulgação 
dos resultados, constam da tabela abaixo: 

Datas Etapa Horário 

25/08 a 25/10/2010 Período de inscrições 
08:30h às 12:00h e 

das 
14:00h às 18:00h 

26/10 a 18/11/2010 Análise do Anteprojeto  
- 

18/11/2010 Divulgação dos resultados da Análise 
do anteprojeto 

08:30h 
 
 

19 e22/11/2010 Prazo para recursos referentes ao 
resultado dos anteprojetos 

Até as 18:00h 

24/11/2010 

 

Prova de Língua Estrangeira 
08:30h às 12:30h 

29/11/2010 Divulgação dos resultados da prova de 
língua estrangeira 

08:30h 

 

30/11  e 01/12/2010 
Prazo para recursos referentes ao 

resultado da prova de Língua 
Estrangeira 

Até as 18:00h  

02 a 06/12/2010 Realização da Prova Oral  08:30h às 12:00 e das 
14:00h às 18:00h 

06/12/2010 
Divulgação dos resultados da Prova 

Oral Após as 18:00h 

07 e 08/12/2010 Prazo para recursos referentes ao 
resultado da Prova Oral Até as 18:00h 

09/12/2010 Prova de conhecimentos específicos 08:30h às 12:30h 

13/12/2010 Resultado da prova de conhecimentos 
específicos 

08:30h 

 

14 e 15/12/2010 
Prazo para recursos referentes ao 

resultado da Prova de conhecimentos 
específicos 

Até as 18:00h 

17/12/2010 
Divulgação do Resultado Final 

08:30h   

20 a 21/12/2010 
Matrículas 

 

08:30h às 12:00h e 
das 

14:00h às 18:00h 
 

A divulgação dos resultados de todas as etapas será realizada na sede física da Coordenadoria do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico e no endereço eletrônico 

http://www.pppg.ufma.br. 


