MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO
Recomendado pela CAPES em 12/07/2006, homologado pelo CNE - Portaria MEC 1.140, Parecer
CES/CNE 138/2008; Portaria MEC 1.077, Parecer CES/CNE 102/2011 e Portaria MEC nº 656, Parecer
CNE/CES 288/2015.
Edital do Exame de Seleção para 2018
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Faculdade Cesgranrio torna público o
Processo de Seleção de Candidatos para o Mestrado Profissional em Avaliação, com início em maio de
2018.
1. O Mestrado
O principal objetivo do Mestrado Profissional é formar profissionais de Avaliação capazes de planejar,
conduzir, relatar e utilizar a avaliação de sistemas, de programas, de instituições e de materiais.
 Área de Concentração: Avaliação de Sistemas, Programas e Instituições
 Linhas de Pesquisa e Atuação:
- Avaliação de Sistemas e Programas
- Abordagens e Metodologias de Avaliação
- Avaliação das Tecnologias de Informação e Comunicação
2. Vagas
Serão oferecidas 25 vagas.
3. Inscrições
3.1. Período: 8 de novembro de 2017 a 21 de março de 2018.
3.2. Local: efetuar a inscrição on-line no endereço: http://mestrado.cesgranrio.org.br.
3.3. Documentação exigida

Toda a documentação deverá ser entregue dentro de um envelope pardo identificado com o
nome do(a) candidato(a), na Secretaria do Mestrado, Rua Cosme Velho, 155 – Cosme Velho,
RJ, até o dia 22 de março de 2018.
No ato de inscrição ao exame de seleção, o(a) candidato(a)deverá apresentar:
a) Original e cópia do diploma de graduação, emitido por curso reconhecido no país e registrado
no MEC, ou revalidado, se for emitido no exterior.
b) Original e cópia da carteira de identidade e CPF.
c) Cópia impressa do Curriculum Lattes atualizado (consulta no site http://www.cnpq.br). Os
aspectos constantes do item 4.2 deste Edital serão foco de análise.
d) Uma foto 3 X 4 recente.
e) Comprovante
do
pagamento
da
Taxa
de
Inscrição
no
valor
de
R$ 120,00 (cento e vinte reais) a ser efetuado por boleto disponível no endereço
http://mestrado.cesgranrio.org.br.
f) Proposta de tema para o Projeto de Dissertação em Avaliação (ver item 4.3 deste Edital).

A inscrição só será considerada válida mediante a apresentação de todos os documentos
mencionados.
Serão aceitas inscrições por procuração.
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4. Processo de Seleção
O processo de seleção está organizado em diferentes etapas.
4.1 Prova Escrita Eliminatória
A prova escrita constará de dissertação sobre situações-problema propostas pela Comissão de
Seleção.
Os critérios para julgamento da dissertação incluem capacidade de análise e síntese, capacidade
de argumentação, clareza de linguagem e correção gramatical.
4.2 Análise do Curriculum Lattes
Na análise do Curriculum Lattes dos candidatos selecionados na prova escrita serão
considerados os seguintes aspectos:
a) formação acadêmica;
b) experiência profissional;
c) experiência em pesquisa;
d) experiência em avaliação;
e) publicações;
f) trabalhos apresentados em congressos e similares;
g) outras experiências relevantes.
4.3 Proposta de tema para o Projeto de Dissertação em Avaliação
A proposta deve ser apresentada em até duas páginas digitadas em fonte Arial 12, espaçamento
entre linhas de 1,5. Deverá abordar:
a) o tema escolhido;
b) o que o(a) candidato(a) pretende desenvolver;
c) a justificativa da escolha; e
d) a linha de pesquisa e atuação em que se insere.
Não serão aceitas propostas em formato diferente do que consta neste Edital.
4.4 Entrevista
Na entrevista dos candidatos selecionados na prova escrita serão apreciadas:
a) as razões e a motivação do(a) candidato(a) para cursar o Mestrado;
b) a disponibilidade do(a) candidato(a) para realizar o Mestrado, de acordo com a oferta de
disciplinas; e
c) a congruência entre seus objetivos pessoais e os objetivos do Mestrado.
4.5 Idioma Estrangeiro
O certificado de conhecimento de um idioma estrangeiro (Inglês, Espanhol, Francês) deverá ser
apresentado no ato da matrícula pelos classificados nas etapas anteriores.
Na falta deste documento, o(a) candidato(a) classificado(a) deverá realizar a prova de língua
estrangeira em data a ser marcada pela Coordenação.
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5. Informações adicionais
- O local e horário de realização da prova escrita serão divulgados no endereço eletrônico
http://mestrado.cesgranrio.org.br.
- Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência, portando o
documento de identificação.
- Não haverá 2a chamada e não serão aceitos recursos.
- A relação dos candidatos selecionados na prova escrita e os horários das entrevistas serão
divulgados na Secretaria do Mestrado e no endereço eletrônico mencionado.
- A relação dos candidatos classificados estará disponível no endereço eletrônico e na Secretaria do
Mestrado.
- O(a) candidato(a) que não comparecer para efetivar sua matrícula no período de 7 (sete) dias a partir
da data informada no cronograma, será automaticamente desclassificado(a).
- Não haverá devolução da taxa de inscrição para os candidatos não classificados.
- Caberá à Comissão de Seleção decidir quanto aos casos omissos neste Edital.
6. Cronograma da Seleção
Atividade

Data

Inscrição dos candidatos

8 de novembro de 2017 a
21 de março de 2018

Prova escrita eliminatória

26 de março de 2018

Divulgação dos resultados e dos horários das entrevistas

9 de abril de 2018

Realização das entrevistas

11 a 25 de abril de 2018

Divulgação da relação dos candidatos classificados

27 de abril de 2018

Matrícula dos candidatos classificados

2 de maio de 2018

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2017.
Profª Ligia Gomes Elliot
Coordenadora do Mestrado Profissional em Avaliação
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