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Edital Nº013/2021 – PLANDITES/UERN 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e 

Dinâmicas Territoriais no Semiárido (PLANDITES), do Campus Avançado de Pau dos 

Ferros (CAPF), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no uso 

de suas atribuições legais e estatutárias, torna público, pelo presente Edital, 

PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO ESCRITA DO 

PROCESSO SELETIVO 2021 DO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM 

PLANEJAMENTO E DINÂMICAS TERRITORIAIS NO SEMIÁRIDO.  

 

1 DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

1.1.1 – Em virtude do COVID-19, a avaliação escrita do PROCESSO SELETIVO 2021 

para aluno regular do PLANDITES será realizada à distância. 

1.1.2 – A avaliação escrita deverá ser respondida conforme orientações contidas no 

Anexo I. 

1.1.3 – É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o acesso às informações. 

1.1.5 – O(a) candidato(a) terá até 24h após a sua publicação para a elaboração da 

avaliação escrita, que deverá ser enviada para o e-mail: plandites@mestrado.uern.br, 

ou seja, até às 9h00min do dia 19/05/2021. 

1.1.7 – Para fins de correção da Avaliação Escrita será usado como base de correção 

o Anexo II. 

1.1.8 – Cada avaliação escrita será avaliada considerando os seguintes critérios e 

pontuação: (i) Capacidade de argumentação, fundamentada teoricamente, pertinência 

da bibliografia utilizada e reflexão crítica e atualizada no desenvolvimento do tema, 

sobre questões propostas com base na bibliografia indicada (6,0 pontos); (ii) 

Aderência do debate à área do planejamento urbano e regional; à área de 

concentração e à linha de pesquisa do programa (2,0 pontos); (iii) Uso adequado de 

aspectos linguístico-formais de expressão e de organização textual (2,0 pontos); 

 1.1.9 – Ao retornar à avaliação escrita para a Secretaria do PLANDITES será 

atribuído um Código de Identificação, garantindo o sigilo da identidade do candidato à 

Comissão Avaliadora; 

1.1.10 – A divulgação do resultado da avaliação escrita será feita de forma nominal, 

por ordem de classificação/notas;  

1.1.11 – Cada avaliação escrita será avaliada por 2 (dois) examinadores da comissão 

de seleção, e, em caso de discrepância de notas com 3 (três) pontos de diferença por 

eles atribuídas, haverá um terceiro examinador;  

1.1.12 – A nota da avaliação escrita se dará pelo resultado da média aritmética simples 

dos examinadores;  
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1.1.13 – As fichas de avaliação (Anexo II) da avaliação escrita serão devidamente 

assinadas por cada um dos examinadores e enviadas via e-mail: 

plandites@mestrado.uern.br ao presidente da Comissão de Seleção. 

 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1 Ao se inscrever no Processo Seletivo 2021 do PLANDITES/UERN, o candidato 

declara ciência e concordância com o Regimento Geral e Estatuto da UERN, com o 

Regimento do Programa, da Proposta Pedagógica do Curso, com as exigências da 

CAPES e com as normas deste Edital. 

 

2.2 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, com 

consulta direta à Coordenação do PLANDITES, ao Conselho Administrativo do 

Programa e à Assessoria Jurídica da UERN, caso necessário. 

 

 

Pau dos Ferros-RN, 18 de maio de 2021. 

 

 

 
                                           

Comissão de Seleção:                Corpo docente do PLANDITES 
 

Presidente da Comissão: 
 

Profa. Dra. Maria Losângela Martins de Sousa 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e 
Dinâmicas Territoriais no Semiárido PLANDITES/CAPF/UERN 
Portaria nº 0267/2019 – GR/UERN 

 

Secretário da Comissão: 
 

TNM Luciano Dias Delfino 
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ANEXO I 

PROCESSO SELETIVO PLANDITES 2021 

ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO ESCRITA 

 

Prezado(a) candidato(a), 

 

Leia com ATENÇÃO as observações abaixo 

 

Publicação da Avaliação Escrita: 18 de maio de 2021, às 9h. 

 

 A Avaliação Escrita, devidamente respondida, deverá ser enviada por e-mail: 

plandites@mestrado.uern.br até 24h após a publicação da avaliação escrita, ou seja, 

até às 9h00min do dia 19/05/2021; 

 O título do e-mail para o envio da avaliação escrita deve ser obrigatoriamente 

escrito da seguinte forma: AVALIAÇÃO ESCRITA – SELEÇÃO PLANDITES 2021 – 

PRIMEIRO E ÚLTIMO NOME DO(A) CANDIDATO(A); 

 O texto deve estar no formato Word com os seguintes pré-requisitos: fonte Arial 

11; espaçamento 1,5; margens 2,5; máximo de 06 laudas; seguir o padrão culto da 

língua portuguesa e das normas da ABNT; 

 O título do arquivo em Word deve ser obrigatoriamente escrito da seguinte forma: 

AVALIACAO_ESCRITA_PLANDITES_2021_PRIMEIRO-NOME_ULTIMO-NOME-

DO(A)-CANDIDATO(A); 

 A confirmação de recebimento da avaliação escrita será o retorno de e-mail por 

parte da secretaria, confirmando o procedimento. CASO NÃO RECEBA ESSE E-

MAIL ATÉ ÀS 17h DO DIA 19/05/2021, ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE: 

(84) 99620-1975; 

 Em nenhuma hipótese o(a) candidato(a) poderá se identificar na avaliação escrita. 

 A presença no texto de qualquer um dos itens abaixo provocará a ELIMINAÇÃO 

do candidato no processo:  
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 Identificação do candidato de qualquer natureza (nome do candidato, orientador, 

ou terceiros autores); 

 Títulos de Projetos aos quais o candidato tenha se vinculado; 

 Apresentar plágio; 

 Enviar o documento por e-mail fora do tempo estabelecido; 

 O candidato deve ocultar a identificação do arquivo word. Para isso deve seguir os 

seguintes procedimentos: 1. Abrir o documento word (texto da avaliação escrita), 2 

arquivo, 3. Verificando se há problemas, 4. Inspecionar documentos, 5. Inspecionar, 

6. em comentários, revisões, versões e anotações: remover tudo, 7.reinspecionar, 

8.fechar. 

 Em caso de duplicidade de arquivos, será considerada a última versão enviada pelo 

candidato. 

 

Desejamos à todos(as) uma boa Avaliação! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital  (9612732)         SEI 04410244.000055/2020-92 / pg. 4

mailto:plandites@mestrado.uern.br


 

 
Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona.CEP 59900-000, Pau dos Ferros/RN. 
Home Page: propeg.uern.br/plandites - E-mail: plandites@mestrado.uern.br  

 

AVALIAÇÃO ESCRITA - SELEÇÃO 2021 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido 

(PLANDITES) 

NÂMICAS TERRITORIAIS NEMIÁRIDO 

RESPONDA A QUESTÃO ABAIXO DE ACORDO COM A LINHA DE PESQUISA 

ESCOLHIDA PELO CANDIDATO: 

 

LINHA 1: Dinâmicas Territoriais no Semiárido 

Considerando o processo de formação econômica do Nordeste, disserte sobre a ascensão e 

declínio do processo de formação econômica e sobre a importância de uma ação planejada 

do Estado na região, notadamente no semiárido brasileiro. Esta região atravessou um 

processo de reconfiguração territorial no século XXI, caracterizado pelo surgimento de novas 

centralidades urbanas; por uma maior integração do espaço agrário com o urbano, bem como 

por sediar importantes projetos de desenvolvimento regional, expressos de modo diverso nos 

desdobramentos das políticas públicas transversais e nos seu posterior esvaziamento. Apesar 

dos avanços obtidos, que desafios precisam ainda serem enfrentados pelo território do 

semiárido nas próximas décadas? 

 

LINHA 2: Planejamento, Território e Políticas Públicas 

O Plandites visa promover “novos conhecimentos sobre o Semiárido, na análise de 

sua dinâmica territorial e na formação de recursos humanos capazes de atuar no 

planejamento e desenvolvimento do território em suas múltiplas escalas”. 

Considerando a perspectiva da linha de pesquisa 2, no mapeamento, compreensão e 

análise do planejamento, os territórios e as políticas públicas direcionadas ao 

semiárido, quais os desafios a serem enfrentados para o desenvolvimento regional? 
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ANEXO II – FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 
CÓDIGO DO CANDIDATO: _________________________________________________ 
LINHA DE PESQUISA: (       ) LINHA 1                   (        ) LINHA 2                  

AVALIAÇÃO 
QUESTÃO ______ 

VALORES ATRIBUÍDOS 

E 1 E 2 E3 SUBTOTAL 

ITENS A 
SEREM 

AVALIADOS 

Capacidade de argumentação, 
fundamentação teórica, pertinência da 
bibliografia utilizada e reflexão crítica e 
atualizada no desenvolvimento do tema, 
com base na bibliografia indicada. (6,0 
pontos) 

    

Aderência do debate à área do 
planejamento urbano e regional; à área 
de concentração e à linha de pesquisa 
do programa. (2,0 pontos) 

    

Uso adequado de aspectos linguístico-
formais de expressão e de organização 
textual (2,0 pontos) 

    

  TOTAL DA 
QUESTÃO 

 

 
Assinaturas dos Examinadores (não rubricar) 

 
__________________________ 

Examinador 1 

 
__________________________ 

Examinador 2 

 
__________________________ 

Examinador 3 (em caso de discrepância de nota) 
 

MÉDIA FINAL = _______ 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pau dos Ferros-RN, _____/_____/2021 

Edital  (9612732)         SEI 04410244.000055/2020-92 / pg. 6

mailto:plandites@mestrado.uern.br

	Edital  (9612732)

