
 
 

DISCIPLINAS ISOLADAS
 
 
Nos termos do Art. 27 do Regulamento do Curso de Mestrado em Administração 
Pública da Fundação João Pinheiro, o Colegiado do Curso, considerando os efeitos da 
pandemia do Covid-19, definiu que a o registro de candidatura em disciplinas isoladas 
do núcleo de disciplinas optativas do 
dias 26 e 27 de julho de 202
30 de julho de 2021. 
 
Os candidatos deverão se inscrever
academico2.fjp.mg.gov.br/processoseletivo
 
Os seguintes documentos no formato
inscrição: 

1. Comprovante de conclusão em curso de 
2. Currículo Lattes atualizado
3. Justificativa para pleitear a disciplin

 
No caso de deferimento do pedido
disciplina, impreterivelmente no dia 
srca@fjp.mg.gov.br. 
 
Inscrição: 26 até 27 de julho de 2021
Resultado: 29 de julho de 2021
Confirmação do aceite: 30 
Início das aulas: 02 de agosto
Término das aulas: 08 de outubro
Entrega das notas: 10 de dezemb
 

Trim. Disciplina 

3º Pensamento Social Brasileiro

3º Democracia e Novas Formas
de Participação e Deliberaç

3º Métodos Quantitativos

 

 
DISCIPLINAS ISOLADAS – 3º Trimestre de 2021

Nos termos do Art. 27 do Regulamento do Curso de Mestrado em Administração 
Pública da Fundação João Pinheiro, o Colegiado do Curso, considerando os efeitos da 

19, definiu que a o registro de candidatura em disciplinas isoladas 
e disciplinas optativas do 3º trimestre fica agendado para 

de 2021 com resultado no dia 29 de julho e confirmação no dia 

ão se inscrever, por disciplina, no seguinte endereço eletrônico: 
academico2.fjp.mg.gov.br/processoseletivo. 

Os seguintes documentos no formato, .pdf deverão ser anexados no processo de 

Comprovante de conclusão em curso de graduação reconhecido pelo MEC;
Currículo Lattes atualizado; 
Justificativa para pleitear a disciplina. 

deferimento do pedido, o candidato deverá confirmar sua
disciplina, impreterivelmente no dia 30 de julho de 2021 por meio do e

27 de julho de 2021, às 23:59h horário de Brasília 
de 2021 

 de julho de 2021 
agosto de 2021 

outubro de 2021 
dezembro de 2021 

HORÁRIO 

 CH Professor Natureza

Pensamento Social Brasileiro  30 Eduardo Cerqueira 
Batitucci Optativa 

emocracia e Novas Formas 
articipação e Deliberação 30 Flávia de Paula 

Duque Brasil Optativa 

Métodos Quantitativos 30 Silvio Ferreira 
Junior Optativa 

Trimestre de 2021 

Nos termos do Art. 27 do Regulamento do Curso de Mestrado em Administração 
Pública da Fundação João Pinheiro, o Colegiado do Curso, considerando os efeitos da 

19, definiu que a o registro de candidatura em disciplinas isoladas 
fica agendado para inscrição nos 

e confirmação no dia 

endereço eletrônico: 

deverão ser anexados no processo de 

graduação reconhecido pelo MEC; 

ua participação na 
por meio do e-mail 

Natureza Dia Horário 

 2ª feira 09h  
às 12h 

 4ª feira 09h  
às 12h 

 6ª feira 09h  
às 12h 


