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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS COMPARADOS SOBRE AS
AMÉRICAS
EDITAL No. 03/2015
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ESTUDOS COMPARADOS SOBRE AS AMÉRICAS PARA OS CURSOS DE MESTRADO
ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2016

PREÂMBULO
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as
Américas, no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do
Edital 2/2015, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.

Item 4.3.5
Onde se Lê:
Prova Oral: Será realizada na sede do Programa, no endereço divulgado subitem 3.1
deste Edital. A prova oral constará da arguição do candidato pela Comissão da linha de
pesquisa e terá duração máxima de (50) trinta minutos. Os critérios de avaliação para esta
prova estão explicitados no item 5 deste edital.
Leia-se:
4.3.5 Prova Oral: Será realizada na sede do Programa, no endereço divulgado subitem
3.1 deste Edital. A prova oral constará da arguição do candidato pela Comissão da linha de
pesquisa e terá duração máxima de (30) trinta minutos. Os critérios de avaliação para esta
prova estão explicitados no item 5 deste edital.

Item 45.3.2
Onde se Lê:
Prova Escrita: Esta etapa é classificatória. A prova escrita será composta por questões
relacionadas com o tema “Desafios do pós-consenso de Washington na América Latina”. Os
candidatos ao Doutorado discorrerão individualmente sobre 2 (duas) questões escolhidas entre
o grupo de questões oferecidas. A questão da Prova somente será divulgada no momento da
realização da Prova Escrita. A Prova Escrita terá o limite máximo de 4 (quatro) páginas para
seu desenvolvimento escrito. A bibliografia indicada para realização da prova escrita consta no
Anexo II deste edital.
Leia-se:
5.3.2 Prova Escrita: Esta etapa é classificatória. A prova escrita será composta por questões
relacionadas com o tema “Perspectivas contemporâneas sobre questões compartilhadas
nas Américas: Contribuições das Ciências Sociais”. Os candidatos ao Doutorado
discorrerão individualmente sobre 2 (duas) questões escolhidas entre o grupo de questões
oferecidas. A questão da Prova somente será divulgada no momento da realização da Prova
Escrita. A Prova Escrita terá o limite máximo de 4 (quatro) páginas para seu desenvolvimento
escrito. A bibliografia indicada para realização da prova escrita consta no Anexo II deste edital.
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