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EDITAL N° 01/2021 
SELEÇÃO DE MEMBROS PARA GRUPO DE PESQUISA EM 

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 

O Grupo de Pesquisa em Controle da Administração Pública - GPCAP, 
convoca os alunos e professores do Centro Universitário de Sete Lagoas 
da graduação ou da pós-graduação, para participarem da seleção de 
novos membros. 

 
 

1. DA FINALIDADE. A presente seleção é dirigida aos alunos e 
professores que tenham interesse pela linha de pesquisa do PDI - 
UNIFEMM: Cultura, Cidade e Cidadania. 

 
2. DO GRUPO DE PESQUISA. Este grupo está inserido na linha de 
pesquisa da compreensão do papel do Estado, do público e do privado, do 
controle judicial das políticas públicas em implementação, da importância 
da ética na condução das ações públicas e compreensão das regras que 
regulamentam contratos de aquisição de materiais e serviços. Sua 
produção científica, portanto, será materializada pela publicação de 
artigos. 

 
 

3. DA PRODUÇÃO ACADÊMICA. Cada aluno e professor vinculado ao 
projeto deverá, ao final do semestre, apresentar um trabalho como 
resultado da pesquisa (artigo, resenha ou monografia). O tipo do trabalho 
a ser apresentado por cada membro será definido no início das atividades 
em conjunto com o professor orientador e de acordo com as aptidões e 
objetivos individuais do aluno. É facultativa a apresentação de outro 
trabalho aos alunos que estiverem desenvolvendo TCC, Iniciação Científica 
ou dissertação de mestrado sob a orientação do coordenador do grupo. 

 

4. DAS REUNIÕES. As reuniões serão feitas de forma remota através      
de link do Google Meet. Os encontros com duração estimada de 1h, terão 
periodicidade semanal, ocorrendo preferencialmente às quartas- feiras, às 
11h30. 

 

5. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO. 
Serão disponibilizadas 06 vagas para interessados. As candidaturas 
observarão os seguintes critérios gerais: 

5.1. Ser aluno regularmente matriculado no Centro Universitário de Sete 
Lagoas, seja na graduação, seja na pós-graduação; 

5.2. Ser professor ativo do Centro Universitário de Sete Lagoas; 
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5.3. Ter interesse e disponibilidade para reuniões semanais, leitura de textos, 
pesquisas individuais e coletivas, participação em eventos etc.  
 

5.4. Ser inscrito na plataforma lattes;  
 

5.5. Além da observância aos requisitos acima, serão classificados os 06 
alunos que, entre os discentes inscritos, apresentarem o melhor 
desempenho nos seguintes critérios: 

 
 

a) Coeficiente de rendimento 
 

5.6 . Estão automaticamente credenciados os alunos e professores que já 
exercem atividades de controle da administração pública no UNIFEMM em 
parceira com o Observatório Social. 

 
 
6. DAS INSCRIÇÕES. As inscrições serão realizadas no período de 25/08 
a 02/09, mediante preenchimento do link ::   : https://forms.gle/eMimsy5sqUVZT7VF6. 
 
7. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADO. As candidaturas serão 
avaliadas pelo professor orientador. O resultado será divulgado pelos mesmos 
veículos que este edital. 
 
Sete Lagoas, 24 de agosto de 2021 

 
 

 

Caroline Bastos Dantas 
Pró-reitora Acadêmica 

Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Controle da 
Administração Pública 
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ANEXO I 

 
 
 

Cronograma 
 

 
ATIVIDADE PRAZO 

Inscrição 25/08 a 02/09 

Divulgação do resultado final 03/09/2021 

Primeiro encontro com os novos 

membros 

08/09/2021 

Apresentação Preliminar 17/11/2021 

Entrega Final 10/12/2021 

 


