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ADENDO Nº 01 À CHAMADA PÚBLICA  Nº 26/2021 

 

A Comissão de seleção, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos 
interessados, ADENDO ao Edital nº 26/2021 do Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas 
Públicas - MPPPP. 
 
 
Onde se lê: 

 
2. Público Alvo do Curso 
 
Ex-alunos(as) do Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas – MPPPP 
da Universidade Estadual do Ceará – UECE que abandonaram ou foram jubilados do 
curso, que têm como pendência acadêmica apenas a defesa da dissertação, a ser feita 
em até 6 meses. 
 
(...) 
 
4. Vagas 

Para readmissão ao Curso de Mestrado em Planejamento de Políticas Públicas serão 
ofertadas 36 vagas a ex-alunos do MPPPP que tenham sido desligados do curso por 
abandono ou jubilamento, que têm como pendência acadêmica apenas a defesa da 
dissertação (30 créditos), a ser feita em até 6 meses. Os ex-alunos que não tenham 
cumprido a integralidade dos créditos pertinente as disciplinas obrigatórias e optativas 
estarão desclassificados do certame.  
 

 
Leia-se: 
 

2. Público Alvo do Curso 
 
Ex-alunos(as) do Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas – MPPPP 
da Universidade Estadual do Ceará – UECE que abandonaram ou foram jubilados do 
curso. 
 
(...) 

 
4. Vagas 

Para readmissão ao Curso de Mestrado em Planejamento de Políticas Públicas serão 
ofertadas 36 vagas a ex-alunos do MPPPP que tenham sido desligados do curso por 
abandono ou jubilamento. 
 

 
Onde se lê: 
 
            5. Inscrições online 

5.1. Período de inscrição: 19 a 23 de julho de 2021 de 00h às 23:59h. 
       Através do e-mail: politicaspublicas@uece.br 
(...)  
Data de afixação das inscrições aceitas: 26 de julho de 2021 às 17h. 
Prazo para recurso das inscrições: 27 de julho de 2021 de 00h às 23:59h. - Através 
do e-mail: politicaspublicas@uece.br  
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Resultado da análise dos Recursos das inscrições: 29 de julho de 2021 às 17h. 
 
(...) 
6.1 - 1ª Fase (Análise do Histórico) - Classificatória 
Data: 30 de julho a 04 de agosto de 2021. 
(...) 
Resultado da análise do histórico: 05 de agosto de 2021 às 17h.  
Prazo para Recurso: 06 de agosto de 2021 de 00h às 23:59h. - Através do e-mail: 
politicaspublicas@uece.br    
Resultado Final: 09 de agosto de 2021 às 17h 
 
(...) 
6. Da rematrícula 
A matrícula será realizada no dia 12 de agosto de 2021, através do site: 
http://pdv.iepro.org.br/cursos/politicas_publicas_uece/  com o pagamento da 
rematrícula no valor R$ 1.000,00. 

 
Leia-se: 
 
            5. Inscrições online 

5.1. Período de inscrição: 30 de agosto a 03 de setembro de 2021 de 00h às 23:59h. 
       Através do e-mail: politicaspublicas@uece.br 
(...)  
Data de afixação das inscrições aceitas: 13 de setembro 2021 às 17h. 
Prazo para recurso das inscrições: 14 de setembro de 2021 de 00h às 23:59h. - 
Através do e-mail: politicaspublicas@uece.br  
Resultado da análise dos Recursos das inscrições: 15 de setembro de 2021 às 17h. 
 
(...)  
6.1 - 1ª Fase (Análise do Histórico) - Classificatória 
Data: 16 a 21 de setembro de 2021. 
 
(...) 
Resultado da análise do histórico: 22 de setembro de 2021 às 17h.  
Prazo para Recurso: 23 de setembro de 2021 de 00h às 23:59h. - Através do e-mail: 
politicaspublicas@uece.br    
Resultado Final: 24 de setembro de 2021 às 17h. 
 
(...) 
7. Da rematrícula 
A matrícula será realizada no dia 01 de outubro de 2021, através do site: 
http://pdv.iepro.org.br/cursos/politicas_publicas_uece/  com o pagamento da 
rematrícula no valor R$ 1.000,00. 

 
 

 

Fortaleza, 14 de julho de 2021 

 

Prof. Dr. Francisco Horácio da Silva Frota 

Presidente da Comissão de Seleção 
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