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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/FACC/2018 

PARA ORIENTAÇÃO E DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

NA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU GESTÃO PÚBLICA, DA UNIVERSIDADE 

ABERTA DO BRASIL 

 

1- OBJETIVO 

O presente processo tem como objetivo selecionar cursistas do Curso de Gestão 

Pública, que por motivo justificável, não concluíram o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC – Monografia) e poderão se candidatar a fazê-lo no curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu em Gestão Pública do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) na 

Universidade Federal de Mato Grosso (UAB/UFMT), oferta de 2017.  

 

2 - DOS REQUISITOS 

2.1 - Poderão integrar o corpo discente para a Defesa do Trabalho de conclusão do 

curso (TCC) de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública os(as) discentes  que 

cursaram e tiverem aprovação em todas as disciplinas do Currículo do Curso 

excetuando a Defesa do TCC, matriculados nas vagas ofertadas por meio do Edital 

01 CEV/UFMT/2012. 

 

3 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A priorização da vaga para seleção do discente será realizada pelo Comissão de 

Seleção, podendo ser homologada pelo Colegiado do Curso (caso seja 

necessário) e será efetivada a partir dos critérios a seguir: 

3.1 O candidato ter cursado o Curso de Gestão Pública Segunda Oferta do Curso de 

Especialização em Gestão Pública, cujas vagas foram ofertadas por meio do Edital 01 

CEV/UFMT/2012; 

3.2 Ter integralizado e estar aprovado em todas as disciplinas do Curso com exceção 

do Trabalho de Conclusão de Curso; 

3.3. Ter elaborado o trabalho final ou rascunhado sua primeira versão, carecendo 

apenas de ajustes, participar do processo de orientação conforme calendário de 

orientações do curso e do parecer de um orientador do curso versão atual (oferta de 

2017) para apresentação perante a uma banca de avaliação designada pelo 

Colegiado de Curso. 

 

 

 



3.4 Serão utilizados como critério de desempate: 

 3.4.1. Maior Coeficiente de notas relativas as disciplinas já integralizadas no 

curso de Pós-Graduação em Gestão Pública (EaD); 

 3.4.2. Permanecendo o empate, será selecionado o candidato com maior faixa 

etária. 

 

 

4 - DAS VAGAS: 

Esta Chamada Pública prevê a oferta de 25 (vinte e cinco) vagas para discentes 

qualificados conforme descrito no item 2, distribuídos conforme Quadro 01, podendo 

sofrer alterações de vagas / polo, conforme à capacidade de orientação e 

homologados pela Comissão de Seleção. De acordo com a Resolução CONSEPE 

55/2014, Artigo 38, §1º, §2º e §3º, os candidatos às vagas ofertadas deverão 

obrigatoriamente preencher o ANEXO VI desta Chamada Pública; a prioridade das 

vagas deve ser dada para o candidato que com maior quantidade de disciplinas 

integralizadas; e não é permitido aproveitar disciplinas cursadas há mais de 5 (cinco) 

anos, implicando em aproveitamento apenas para discentes que foram 

matriculados(as) na Segunda Oferta do Curso de Especialização em Gestão Pública 

(EaD), cujas vagas foram ofertadas por meio do Edital 01 CEV/UFMT/2012. 

 

Quadro 01: Distribuição das vagas ofertadas por Polo de Apoio Presencial 

Disciplina Polo Vagas disponíveis 

TCC Barra do Bugres 5 

TCC Cuiabá 5 

TCC Nova Xavantina 5 

TCC Primavera do Leste 5 

TCC Sorriso 5 

TOTAL 25 

 

 

Quadro 02: Endereços dos Polos de Apoio Presenciais: 

Polo Endereço do Polo 

Barra do 

Bugres 

Av. Dep. Hitler Sansão, 820 - Jardim Boa Esperança, BARRA DO 

BUGRES - MT, 78390-000, Telefone: (65)3361-2483. E-

mail:  uabpolobbug@gmail.com 

Cuiabá 

Rua Comandante Costa. Nº: 1927, Bairro: Centro-Sul, CEP: 78025200, 

Município: CUIABA-MT- Telefone: (65) 3624-3631/ Telefone alternativo: 

(65) 3637-8426 e 3613 6300 ou 3613 6319, E-mail: 

uab.polocuiaba@gmail.com, E-mail alternativo: 

elizabeterossetto@gmail.com 

Nova 

Xavantina 

Rua Oscar Niemayer. Nº: 185, Bairro: Jardim Alvorada, Complemento: 

Nova Xavantina, CEP: 78690000, Município: NOVA XAVANTINA-MT, 



Telefone: (66) 3438-2115/Celular: (66) 9 9953-2407/Fax: (66) 3438-3296 

E-mail: polouabnx@hotmail.comE-mail alternativo: 

polouabnx@yahoo.com.br 

Primavera do 

Leste 

Av. Santo Antônio. Nº: 1075 Bairro: Parque Eldorado CEP: 78850000 

Município: PRIMAVERA DO LESTE-MT. Telefones: (66) 3498-2716 / (66) 

3498-6808 / (66) 9204-6603. E-mail:  rosine_ferraz@hotmail.com 

Sorriso 

Avenida Brasil, 850 - Bairro Centro. CEP: 78890-000 – SORRISO-MT. 

Telefone:(66) 3907-5599. E-mail: uab.sorriso@hotmail.com. E-mail 

alternativo: professorwelton@hotmail.com 

 

 

7 - DO CRONOGRAMA 

 

Itens Ações Prazo Local 
Divulgação Publicação da Chamada Pública 11/09/18 No endereço eletrônico 

https://setec.ufmt.br/ 

Inscrições O(a) interessado(a) deverá 
encaminhar  requerimento, por meio 
do E-MAIL da Secretaria do Curso, 
onde deverá anexar o histórico 
escolar, informando as disciplinas 
cursadas e comprovando que fará 
apenas os ajustes finais para a 
Defesa do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC – Monografia), 
sujeitando-se à orientação do TCC e 
aos mesmos critérios exigidos pela 
Resolução CONSEPE 55/2014, artigo 
38, § 1º, 2º e 3º, indicando o Polo de 
Apoio Presencial que está se 
inscrevendo.  
Preencher, datar, assinar e enviar no 
E-MAIL da secretaria do Curso o 
ANEXO VI. 

12 a 17/09/ 

2018 

Envio por e-mail da secretaria do 

curso em versão word ou PDF : 

espgp.ead.ufmt@gmail.com, 

indicando no  Assunto: Inscrição 

CHAMADA PÚBLICA PARA 

DISCENTES Nº 0001/2018 

 

Resultado das 

inscrições 

Publicação dos(as) inscritos(as) 

18/09/18 

No endereço eletrônico 

https://setec.ufmt.br/ 

Mural FACC/UFMT 

 

Seleção Verificação da legitimidade dos 

documentos pela Comissão de 

Seleção 

19 a 21/09/ 

2018 

FACC/UFMT (Comissão de 

Seleção) 

Resultado 

preliminar 

Publicação dos(as) candidatos(as) 

selecionados(as) [aprovados(as), 

classificados(as) e não 

classificados(as)] 

21/09/2018 No endereço eletrônico 

https://setec.ufmt.br 

Mural FACC/UFMT 

Recurso contra 

o resultado da 

seleção 

O(a) interessado(a) deverá 

encaminhar justificativa referente ao 

objeto do recurso 

24/09/2018 Envio por e-mail da secretaria do 

curso em versão word ou PDF 

com o assunto: RECURSO TCC –

POLO XX(Indicar Polo de Apoio 

Presencial) 

Resultado Final 

da Seleção 

Publicação do Resultado Final 

dos(as) candidatos(as) 

selecionados(as) aprovados(as) e 

classificados(as) 

25/09/2018 No endereço eletrônico 

https://setec.ufmt.br/ 
 



Matrícula 

entrega dos 

documentos. 

OBS.: A 

matrícula 

poderá ser feita 

por terceiros, 

exigindo-se, 

nesse caso, 

procuração 

simples de 

próprio punho 

do candidato, 

sem 

necessidade de 

reconhecimento 

de firma, 

acompanhada 

do original de 

documento de 

identidade do 

procurador, 

bem como dos 

documentos do 

candidato.  

a)documento oficial de identidade;  
b)documento comprobatório de estar 
em dia com as obrigações militares, 
se candidato do sexo masculino com 
mais de 18 anos;  
c) título de eleitor e comprovante de 
votação na última eleição ou de 
justificativa eleitoral;  
d) cadastro de pessoa física (CPF).  
e) Certidão de Nascimento ou 

Casamento; 

f) Comprovante de Endereço; 

g) Anexo VI preenchido, datado e 

assinado; 

h) cópia autenticada do diploma ou 

certificado de conclusão de curso de 

graduação reconhecido no país, 

acompanhada de respectivo histórico 

escolar; 

i) Cópia simples do Histórico Escolar 

da Especialização em Gestão Pública 

(EaD), comprovando as disciplinas 

cursadas, exceto TCC. 

25 e 

26/09/2018 

Secretaria do Curso de Esp. em 

Gestão Pública (EaD): Faculdade 

de Administração e Ciências 

Contábeis (FACC/UFMT) – 

Departamento de Administração. 

Av. Fernando Correa da Costa, nº 

2.367 - Bairro Boa Esperança. 

Cuiabá - MT - 78060-900 

(expediente das 08h às 12h; das 

13h às 17h) 

Início das 

Orientações 

Presenciais 

(obrigatórias) 

Obrigatório para discentes 

matriculados (as) na disciplina TCC. 29/09/2018 

Nos Respectivos Polos de Apoio 

Presenciais que o(a) candidato(a) 

se inscreveu. 

 

 

8 – BANCA EXAMINADORA 

8.1 Será constituída por Comissão de Seleção nomeada por portaria pela 

Coordenação do Curso e deverá prezar pelo princípio da impessoalidade no processo 

seletivo, e em especial, observar o disposto no Decreto nº 7.203 de 04 de junho de 

2010, sobre a vedação de nepotismo no âmbito da administração pública. 

 

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Dúvidas poderão ser esclarecidas por meio de correspondência formal 

encaminhada a coordenação do curso responsável pelo processo seletivo, pelo e-mail 

da secretaria do curso (espgp.ead.ufmt@gmail.com), indicar no Assunto: DÚVIDAS 

TCC. 

9.2. Os candidatos que necessitarem entrar com recurso contra o resultado da 

seleção, deverá encaminhar documento contendo justificativa do objeto do recurso 

pelo e-mail: espgp.ead.ufmt@gmail.com,  indicar no Assunto: RECURSO CHAMADA 

PÚBLICA TCC, no dia 24/09/2018, conforme cronograma do item 7 deste Processo 

Seletivo. 

9.5. Os casos omissos a esse processo seletivo serão resolvidos pela Comissão de 

Seleção nomeada por portaria e em caso de necessidade pelo Colegiado do Curso. 

 

 



Cuiabá-MT, 11 de setembro 2018 

 

 

Dr. Olivan da Silva Rabêlo 

Siape Nº1785678 

Coordenador do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública 

 

 

 

Einstein Lemos de Aguiar 

Siape Nº 1124021 

Diretor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


