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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Rua General Carneiro, 460, 2º andar - Bairro Centro, Curi�ba/PR, CEP 80060-150 

Telefone: 3360-5000 - h�p://www.ufpr.br/ 
  

EDITAL Nº 40/2021 - SUBSTITUI O EDITAL Nº 38/2021

PROCESSO SELETIVO - MESTRADO

Processo nº 23075.028227/2021-84

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando:

a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;

a Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administra�vo no âmbito da Administração Pública Federal;

o Decreto nº 3.298/99 (nos arts. 3º e 4º) e complementações realizadas pela Lei nº 12.764/2012;

o Decreto nº 5.626/2005 que regulamenta a Lei de Libras e o art. 18 da Lei nº 10.098/2000;

a Lei 12.288 de 20/07/2010, que ins�tui o Estatuto da Igualdade Racial; a Lei nº 13.005 de 25/06/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação; o
Acórdão do Supremo Tribunal Federal ADPF 186/2012, sobre as cotas raciais na UnB;

a Lei nº 12.711/2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas ins�tuições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras
providências, e suas regulamentações;

a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que ins�tui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

a Portaria 13 de 13/05/2016 do MEC, que dispõe sobre a indução de Ações Afirmavas na Pós-Graduação;

a Resolução 32/17-CEPE, que estabelece normas gerais únicas para os cursos de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado) da Universidade
Federal do Paraná;

o Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná;

as normas internas do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, excepcionalmente adaptadas para o
período de vigência da pandemia de Covid19;

e a Recomendação n° 09/2016 da Procuradoria da República no Estado do Paraná;

1. RESOLVE

1.1. Estabelecer datas, critérios e procedimentos para a seleção e admissão ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação, na
forma deste Edital.

2. DA ABRANGÊNCIA

2.1. Aplica-se este edital ao processo de seleção para o ingresso no Curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade
Federal do Paraná, daqui para frente denominado PPGE, para ingresso em abril de 2022.

3. DAS VAGAS

3.1. Serão ofertadas 109 vagas no Mestrado, para as linhas de pesquisa e temá�cas, conforme Anexo I deste Edital.

3.2. A lista dos/as aprovados/as obedecerá ao limite máximo de vagas previstas neste edital e à capacidade de orientação de cada professor/a
integrante do corpo docente, conforme as norma�vas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES;

I - O limite máximo de vagas não será alterado para o processo sele�vo de que trata este Edital.

II - Do total de vagas a serem preenchidas, 20% delas serão reservadas a candidatos/as negros/as (pretos/as ou pardos/as), conforme
Anexo VIII deste edital.

III - Do total de vagas a serem preenchidas, 10% delas serão reservadas a candidatos/as indígenas; quilombolas; pessoas com deficiência;
pessoas surdas; pessoas trans (transexuais e traves�s); migrantes humanitários e refugiados/as, conforme Anexo VIII deste edital.

IV - Do total de vagas a serem preenchidas, 5% delas serão reservadas a candidatos/as que sejam do quadro de servidores da
UFPR/FUNPAR.

V - Os/As candidatos/as que optarem pela seleção por intermédio das vagas por cotas concorrência geral.

3.3.  Somente ingressarão no PPGE os/as candidatos/as aprovados/as em todas as etapas do processo sele�vo.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. No ato da inscrição o/a candidato/a deverá optar por uma das linhas de pesquisa definidas no Anexo I.

4.2. As inscrições para o processo sele�vo de que trata este Edital serão realizadas no período de 27/07 a 23/08/2021 conforme o Cronograma deste
Edital (item 8.7.).

I - As inscrições deverão ser realizadas pelo Sistema de Gestão Acadêmica da Pós-graduação (SIGA), link disponível no endereço
eletrônico www.prppg.ufpr.br/site/ppge, na aba “Processo Sele�vo”.

II - Não serão aceitas inscrições subme�das por qualquer outro meio, com informações incompletas ou após o prazo final estabelecido no
Cronograma deste Edital (item 8.7.).

4.3. Para efe�vação da inscrição, o/a candidato/a deverá preencher a ficha eletrônica inserindo os documentos solicitados, todos digitalizados e salvos
em formato PDF [com exceção da foto que deve ser, em formato jpg]:

a) Preencher todos os campos da ficha eletrônica com seus Dados Pessoais;

b) Incluir link do Currículo La�es (não serão aceitos outros modelos de currículo);

c) Para candidatos/as Trans (Transexuais  e Transgêneros/as) a inscrição poderá ser realizada u�lizando exclusivamente o nome social,
conforme Resolução Nº 29/15 – CEPE.

https://sei.ufpr.br/sei/web/www.prppg.ufpr.br/site/ppge
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d) Preencher o campo de “Atendimento Especial durante a entrevista”, caso necessário.

e) Preencher o campo “Vagas des�nadas a cota”, caso pertença aos grupos indicados no Art. 4º e Art. 5º do Anexo VIII deste edital e opte por
concorrer a estas vagas.

f) Selecionar a Linha de Pesquisa desejada;

g) Anexar em arquivo PDF:

I -  Cópia do CPF e do RG (digitalizados em arquivo único) – não serão aceitos carteiras de conselhos e carteiras funcionais. No caso de
estrangeiros: cópia do passaporte ou do Registro Nacional de Estrangeiro ou Cédula de Iden�dade de Estrangeiro ou Registro Nacional
Migratório ou Carteira de Registro Nacional Migratório ou protocolo de solicitação de refúgio;

II - Candidatos/as brasileiros/as: Diploma de Graduação reconhecido pelo MEC ou Diploma Estrangeiro com revalidação feita por
ins�tuição brasileira ou declaração de provável formando, em arquivo eletrônico único;

III - Candidatos/as estrangeiros/as: Diploma de graduação auten�cado no consulado brasileiro no país onde foi expedido ou com
apos�lamento de Haia;

IV - Candidatos/as brasileiros/as: que estejam cursando o úl�mo semestre da graduação poderão se inscrever apresentando a declaração
de provável formando expedida pela secretaria do curso de origem. Caso aprovado/a no processo sele�vo, a matrícula só será efe�vada se a
colação de grau acontecer até a data de 08/03/2022. Neste caso, deverão apresentar também o Histórico Escolar da Graduação parcial;

V - Histórico Escolar da Graduação (em arquivo eletrônico único);

VI - Foto 3x4 recente, com fundo branco, enquadrando o rosto e sem distorções na imagem (jpg);

VII - Projeto de Pesquisa (sem iden�ficação pessoal e sem indicação de orientador/a), conforme ANEXO II;

VIII - Memorial descri�vo, conforme modelo ANEXO IV;

IX - Outros documentos conforme o caso (Atestados ou laudos médicos, termo de auto declaração para vagas por cotas – ANEXOS IX, X,
XI, XII, XIII e XIV. Anexar todos os documentos [e complementos, no caso dos indígenas] em um único arquivo digital formato PDF;

4.4.  O total dos arquivos anexados não devem ultrapassar 50MB;

I - Não serão aceitos pedidos de inclusão ou subs�tuição de documentos;

II - O/A candidato/a deverá imprimir o comprovante de inscrição ao final do procedimento e apresentá-lo em todas as etapas da seleção.
NÃO SERÁ FORNECIDA SEGUNDA VIA, deverá necessariamente ser salvo, em arquivo digital ou impresso, ao final da inscrição eletrônica.

III - Será conferida a documentação requerida dos/as candidatos/as inscritos/as, sendo desclassificados/as aqueles/as com documentação
em desconformidade com o caput deste ar�go.

4.5. O/A candidato/a que se declarar pessoa com deficiência ou com transtorno do espectro au�sta deverá, obrigatoriamente, se enquadrar na
definição dada pela Lei nº 13.146/2015, em seu Ar�go 2º e no Decreto nº 3.298/99 (arts. 3º e 4º) ou no Ar�go 1º (Lei 12.764/2012) e deverá anexar, no
momento da inscrição:

I - Laudo médico assinado por um médico especialista em Transtorno do Espectro Au�sta (TEA) ou na área da deficiência do/a
candidato/a, contendo na descrição clínica, o grau ou nível de deficiência ou do TEA, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças – CID. O nome e CRM do médico que forneceu o atestado deve estar legível no carimbo. Somente será
aceito laudo médico atualizado, emi�do nos úl�mos dezoito meses.

II - Parecer(es) e/ou relatório(s) pedagógico(s) �mbrado(s), que comprove(m) a efe�va realização de atendimento especializado ao longo
da educação básica e/ou superior, descrevendo o �po e obje�vos dos serviços e apoios especializados recebidos pelo candidato/a. O(s)
documento(s) relacionado(s) neste item deve(m) ser emi�do(s) por profissional especializado na área educacional, serviços de educação
especial ou ins�tuição de ensino credenciados a órgão oficial competente. A validade desse(s) documento(s) não está condicionada a datas
recentes.

III - O laudo médico e parecer(es) e/ou relatório(s) pedagógico(s) deverão compor um único arquivo digital em formato PDF (na ficha de
inscrição u�lizar a função – Outros documentos conforme Edital);

IV - Formulário disponível no Anexo XIII deste Edital, caso necessite de atendimento especial, ou recursos de acessibilidade e de
tecnologia assis�va necessários para sua par�cipação no processo sele�vo. Anexar ao formulário o laudo médico e parecer(es) e/ou relatório(s)
pedagógico(s) (item c) em um único arquivo digital em formato PDF (na ficha de inscrição u�lizar a função – Outros documentos conforme
Edital);

4.6.  Surdos e surdas candidatos/as à vaga como minoria linguís�ca (Libras como primeira língua) deverão apresentar:

a) Exame audiológico que comprove surdez neurossensorial bilateral em graus severo e/ou profundo, emi�do nos úl�mos 36 meses. O nome e
CRM do médico que forneceu o atestado deve estar legível no carimbo.

b) Vídeo sinalizado pelo/a candidato/a com breve apresentação pessoal e de escolarização, descrevendo o �po e obje�vos dos serviços e
apoios especializados recebidos na educação básica (escola especial, sala de recursos e/ou centro de atendimento especializado), em alguma
etapa da educação básica (educação infan�l, fundamental e/ou médio). O vídeo deverá ser salvo como link do youtube (não listado) e não
deverá exceder o tempo de 15 minutos. O link deverá ser indicado no Anexo XIII deste edital.

c) Aos/às candidatos/as surdos/as que concorrem à vaga como minoria linguís�ca (Libras como primeira língua) será garan�do o apoio de
tradutores intérpretes de Libras/Língua Portuguesa, se solicitado pelo/a candidato/a, no momento da inscrição (ANEXO VI – FORMULÁRIO DE
ATENDIMENTO ESPECIAL). Anexar ao formulário do ANEXO XIV o exame audiológico o link do vídeo do youtube (não listado), em um único
arquivo digital em formato PDF (na ficha de inscrição u�lizar a função – Outros documentos conforme Edital);

4.7. Os/as candidatos/as que optarem por concorrer às vagas por cotas, antes da homologação da inscrição, deverão passar por banca de validação do
Termo de Autodeclaração com procedimentos previstos na Resolução 20/2017-CEPE, conforme consta no Anexo VIII deste edital e, no caso dos refugiados ou
migrantes humanitários, a documentação será analisada por professores doutores que compõem o Programa Polí�ca Migratória e Universidade Brasileira e a
Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UFPR.

4.8. Surdos e surdas candidatos/as à vaga como minoria linguís�ca (Libras como L1) serão dispensados da banca de validação do Termo de
Autodeclaração, desde que cumpridos todos os requisitos referidos no Item 4.6 (I a IV)  deste edital.

4.9. Os documentos especificados no Item 4.6 (I a IV) serão avaliados por banca de verificação designada pelo NAPNE - Núcleo de Atendimento a
Pessoas com Necessidades Especiais/UFPR, que emi�rá parecer final quanto ao direito do/a candidato/a à concorrência na reserva de cotas, no uso das suas
atribuições legais e regimentais. Casos omissos serão  

5. DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO

5.1. O processo sele�vo será coordenado por uma Comissão de Seleção composta por um representante de cada linha de pesquisa e pela
coordenadora e/ou vice coordenadora do PPGE e designada pelo Colegiado do Programa.

5.2. A análise de projetos de pesquisa será feita por pelo menos 2 (dois) examinadores e será adotado o sistema blind review.
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5.3. As bancas examinadoras não poderão ser formadas por servidor/a ou terceiro/a que, em relação ao/à candidato/a:

I - seja cônjuge, companheiro/a ou parente consanguíneo/a ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau;

II - esteja ligando judicial ou administra�vamente com candidato/a ou respec�vo/a cônjuge ou companheiro/a;

6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

6.1. O processo sele�vo para ingresso no curso de Mestrado do PPGE será dividido em duas etapas, excepcionalmente para o período de vigência da
pandemia de Covid-19, ambas conduzidas pela Comissão de Seleção.

6.2. A primeira etapa do processo sele�vo, consis�rá de análise do projeto de pesquisa, de caráter eliminatório, conforme modelo que consta no
Anexo II deste Edital.

I - Excepcionalmente, em virtude da pandemia de COVID-19, a primeira fase do processo sele�vo (Prova Escrita) será subs�tuída pela
análise de projetos de pesquisa.

II - Os critérios a serem avaliados estão discriminados no Anexo III deste Edital.

6.3. A segunda etapa do processo sele�vo (somente para os/as candidatos/as aprovados/as na primeira etapa) consis�rá na Entrevista e análise do
Memorial (modelo do Anexo IV), de caráter eliminatório, perante banca examinadora cons�tuída por pelo menos 02 (dois) professores/as do PPGE. A banca
será realizada em horário e local previamente divulgados por meio de Edital. Serão pontuados apenas os currículos dos/as candidatos/as aprovados/as nessa
etapa, para fins classificatórios.

I - Os critérios a serem avaliados estão discriminados no Anexo V deste Edital.

II - Os/As integrantes da banca examinadora atribuirão, individualmente, nota de 0 (zero) a 100 (cem).

III - Após a entrevista dos/as candidatos/as será feita a média aritmé�ca das notas atribuídas e serão considerados/as aprovados/as os/as
candidatos/as que obterem nota mínima igual ou superior a 70 (setenta inteiros).

IV - A banca examinadora poderá considerar aprovados/as um número de candidatos/as menor do que o número de vagas estabelecido
neste Edital.

V - Na hipótese de não haver candidatos/as aprovados/as em número suficiente para ocupar as vagas reservadas na polí�ca de cotas, as
vagas remanescentes serão rever�das para a ampla concorrência, sendo preenchidas pelos demais candidatos/as aprovados/as, observada a
ordem de classificação.

VI - A depender das recomendações da Comissão de acompanhamento e controle de propagação do novo Coronavírus na UFPR sobre e
evolução da COVID-19 no Paraná, as bancas poderão ser realizadas de modo remoto.

6.4. A atribuição de notas poderá ser fracionada.

6.5. Em caso de empate na avaliação dos/as candidatos/as, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:

a)  Maior nota na primeira etapa (projeto de pesquisa).

b)  Maior nota na segunda etapa (análise do Memorial, entrevista e Currículo La�es).

6.6. Os/as candidatos/as optantes a vagas por cotas seguirão as mesmas etapas e critérios de avaliação, no entanto, comporão um grupo que
concorrerá entre si.

7. DOS RECURSOS

7.1. Não serão aceitos recursos por ausência de documentos obrigatórios no ato da inscrição;

7.2. Os/As candidatos/as não aprovados/as em cada etapa do processo sele�vo poderão interpor recurso administra�vo.

I - As datas de divulgação dos resultados preliminares e as datas para interposição de recursos estão divulgados no Cronograma deste
Edital (8.7.). 

II - O recurso, conforme formulário disponível no ANEXO VII deverá ser enviado para o e-mail ppge.ufpr@gmail.com, indicando no
assunto a linha de pesquisa pretendida, a etapa a que se refere o recurso e o número do protocolo do/a candidato/a, conforme divulgado no
Cronograma deste Edital (8.7.);

7.3. Não será fornecido ao/à candidato/a qualquer documento comprobatório de aprovação no processo sele�vo, valendo para esse fim, a
homologação publicada.

7.4. Candidatos/as que não apresentarem o documento comprobatório da colação de grau realizada até a data de 08/03/2022, não terão sua
matrícula efe�vada;

7.5. Será excluído/a da lista de aprovados/as o/a candidato/a que:

I - Não cumprir uma das etapas do Processo Sele�vo.

II - Não apresentar os documentos exigidos no prazo es�pulado pelo PPGE.

III - Não atender a qualquer convocação do PPGE.

7.6.  É de inteira responsabilidade do/a candidato/a a interpretação deste Edital, bem como o acompanhamento da publicação de todos os atos,
instruções e comunicados ao longo do período em que se realiza este Processo Sele�vo, não podendo deles alegar desconhecimento.

7.7. A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição do/a candidato/a se for verificada falsidade e/ou irregularidade nas declarações e/ou
documentos apresentados.

7.8. Os/As candidatos/as aprovados/as terão o prazo de 24 meses para conclusão do curso, a par�r da data da matrícula, conforme Resolução 32/17-
CEPE-UFPR.

7.9. Após estarem regularmente matriculados/as e quando houver a publicação de edital específico, os/as mestrandos/as poderão par�cipar da
seleção para bolsistas.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Não será cobrado qualquer valor a �tulo de inscrição ou mensalidade, o MESTRADO em Educação de que trata este edital é gratuito.

8.2. Os/As candidatos/as aprovados/as para este edital devem realizar a matrícula no curso de MESTRADO, conforme calendário do primeiro semestre
de 2022 a ser publicado no endereço eletrônico do PPGE. A não realização da matrícula no prazo implica em perda da vaga.

8.3. Para a conclusão do MESTRADO em Educação é necessário apresentar a cer�ficação em prova de suficiência em língua estrangeira em um idioma,
dentre eles inglês, francês, espanhol, italiano ou alemão ou português (para candidatos estrangeiros ou surdos). Esta cer�ficação deve ter sido realizada no
máximo em 2020 ou durante o curso do MESTRADO, devendo o documento comprobatório ser entregue até a data do exame de qualificação.

8.4. Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes relacionados a este processo sele�vo, assim como os resultados de
cada etapa, serão veiculados cumula�vamente, no endereço eletrônico do PPGE. NÃO SERÃO INFORMADOS RESULTADOS POR OUTRA VIA.
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8.5. Casos omissos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPGE, de acordo com a resolução vigente.

8.6. O horário de referência para este Edital será o horário oficial de Brasília, de acordo com o Observatório Nacional, disponível no serviço telefônico
130.

8.7. O CRONOGRAMA com os prazos para as etapas de que trata este Edital é apresentado a seguir:

Inscrições:

 
Publicação do edital  até 27/07/2021
Início das Inscrições 27/07/2021
Fim do Período das Inscrições: (até 23:59, com o fechamento do sistema) 23/08/2021*
Edital de confirmação das inscrições PUBLICAÇÃO ATÉ ÀS 23:59 31/08/2021
Recursos ao Edital de confirmação das inscrições* 01/09 e 02/09/2021
Edital de confirmação das Inscrições (após recursos) PUBLICAÇÃO ATÉ ÀS 23:59 09/09/2021
Período de Bancas para solicitantes de vagas por cotas 13/09 a 17/09/2021
Resultado das bancas para solicitantes de vagas por cotas 21/09/2021
Período de recursos das bancas de vagas por cotas* 22 e 23/09/2021
Edital final de Homologação das inscrições PUBLICAÇÃO ATÉ ÀS 23:59 27/09/2020

*Recurso enviado para o e-mail ppge.ufpr@gmail.com informando no assunto: RECURSO-INSCRIÇÃO, seguido da linha de pesquisa e número do protocolo.

1a.. Etapa: (eliminatória):

Avaliação dos Projetos 27/09 a 26/11/2021
Edital de Resultado da Avaliação dos Projetos PUBLICAÇÃO ATÉ ÀS 23:59 30/11/2021
Recurso ao Resultado da Avaliação dos Projetos** 01/12 e 02/12/2021
Edital Final da Primeira Etapa (Avaliação de Projetos) PUBLICAÇÃO ATÉ ÀS 23:59 06/12/2021

**Recurso enviado para o e-mail ppge.ufpr@gmail.com informando no assunto: RECURSO-1ª ETAPA, seguido da linha de pesquisa e número do protocolo.

2a.. Etapa: (eliminatória e classificatória):

Edital de Convocação para a 2ª Etapa do Processo Sele�vo PUBLICAÇÃO ATÉ ÀS 23:59 06/12/2021
Análise de Memorial, Entrevistas e Currículo 07/12/2021 a 25/02/2022

Edital de Divulgação do Resultado da 2a Etapa PUBLICAÇÃO ATÉ ÀS 23:59 28/02/2022

Recurso ao Resultado da 2ª Etapa*** 01/03 e 02/03/2022
Resultado Final do Processo Sele�vo PUBLICAÇÃO ATÉ ÀS 23:59 08/03/2022

***Recurso enviado para o e-mail ppge.ufpr@gmail.com informando no assunto: RECURSO-2ª ETAPA, seguido da linha de pesquisa e número do protocolo.

Na data estabelecida pelo Cronograma para a publicação do Resultado Final será divulgada a listagem em ordem alfabé�ca dos/as candidatos/as aprovados/as e
os/as respec�vos/as professores/as orientadores/as.
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ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I – LINHAS DE PESQUISA E TEMÁTICAS

CULTURA, ESCOLA E PROCESSOS FORMATIVOS EM EDUCAÇÃO

PROFESSOR  TEMÁTICAS 

Adriane Knoblauch 
Socialização profissional, habitus e formação docente; 
Religião, Gênero e Docência; 
Culturas estudan�s e culturas escolares. 

Alisson Antonio Mar�ns 
Formação, desenvolvimento profissional e prá�ca docente para o ensino de Física; 
Manuais escolares de Física e Ciências: produção, circulação e uso; 
Ensino de Física. 

Ana Claudia Urban Ensino de História - Educação Histórica. 

Glaucia da Silva Brito Tecnologias na Educação presencial e a distância, Currículo e cultura digital, Formação de professores e gestores para o uso
de tecnologias. 

Guilherme Romanelli  Manuais escolares e mídias educa�vas relacionados às Artes na Educação Básica: produção, circulação e uso.  

Ivanilda Higa Formação, desenvolvimento profissional e prá�ca docente para o ensino de Física; 
Ensino de Física. 

Roberto Dalmo Varallo Lima de Oliveira Temas contemporâneos na Educação Cien�fica – Educação em Direitos Humanos; Decolonialidades na prá�ca e formação
de professores(as) de ciências. 

Tânia Braga Garcia Manuais escolares: produção, circulação e usos; estudos de estado da arte/estado do conhecimento; relações com as
diferentes dimensões da experiência escolar e com a formação docente. 

Valéria Ghislo� Iared Educação Ambiental. 

REFERÊNCIAS PARA SUBSÍDIO AOS PROJETOS DE PESQUISA:

AZANHA, José Mario Pires. Cultura Escolar brasileira: um programa de pesquisas. Revista USP. (08) dezembro, janeiro, fevereiro 1991. p. 65-69. Disponível
em: h�ps://www.revistas.usp.br/revusp/ar�cle/view/52136/56181 

BRITO, Glaucia da Silva (Organizadora). Cultura, Escola e Processos Forma�vos em Educação: Percursos Metodológicos e Significa�vos. Rio de Janeiro, BG
Business Graphics Editora, 2020. Disponível em: h�ps://businessgraphics.com.br/wp-content/uploads/2020/12/CULTURA-ESCOLA-E-PROCESSOS-FORMATIVOS-EM-
EDUCACAO.pdf 

CAMPOS, Maria Malta. Para que serve a pesquisa em educação? Cadernos de Pesquisa [online]. V. 39, n.136, p. 269-283, 2009. Disponível
em: h�p://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742009000100013&script=sci_abstract&tlng=pt  

CHARLOT, Bernard. A pesquisa educacional entre conhecimentos, polí�cas e prá�cas: especificidades e desafios de uma área de saber. Revista Brasileira de Educação,
v. 11 n. 31 jan./abr. 2006. Disponível: h�ps://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n31/a02v11n31.pdf 

FORQUIN, Jean-Claude. Saberes escolares, impera�vos didá�cos e dinâmicas sociais. Teoria & Educação. V. 5, p. 28-49, 1992.
Disponívelem: h�ps://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1844359/mod_resource/content/1/T2%20-%20Forquin_saberes_escolares.pdf 

ROCKWELL, Elsie e EZPELETA, Justa. A escola: relato de um processo inacabado de construção. Currículo sem Fronteiras, v.7, n.2, p. 131-147, Jul/Dez 2007. Disponível
em: h�p://www.curriculosemfronteiras.org/vol7iss2ar�cles/rockwell-ezpeleta.pdf 

COGNIÇÃO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PROFESSOR  TEMÁTICAS 

Denise Camargo Cognição aprendizagem e desenvolvimento humano. 

Gislaine Cris�na  Envelhecimento humano em diferentes contextos educacionais. 

Guilherme Gasparo�o Prá�cas corporais e aspectos educacionais. 

Milton Mario� Cria�vidade e autoconhecimento na aprendizagem e no desenvolvimento humano; 
Cognição, desenvolvimento e aprendizagem na formação profissional e na saúde. 

Tania Stoltz Cria�vidade, autoconhecimento e formação de professores; 
Desenvolvimento e aprendizagem a par�r de pedagogias alterna�vas. 

Valdomiro de Oliveira Aprendizagem e desenvolvimento da Educação Física e Esporte em diferentes contextos educacionais 

REFERÊNCIAS PARA SUBSÍDIO AOS PROJETOS DE PESQUISA:

GASPAROTTO, Guilherme da S.; VAGETTI, Gislaine C.; OLIVEIRA, Valdomiro. Prá�cas Corporais na Escola: Autoeficácia e Desempenho Acadêmico no Ensino Médio. 1ª
Edição. Editora: Clube dos Recereadores, Maringá – PR, 2021. h�ps://drive.google.com/file/d/1mV9hKtpdJ3B6Uz_XXl8DQabSbWzUO7TI/view?usp=sharing 

REZENDE, Antonio Muniz de. Concepção Fenomenológica da Educação. São Paulo: Cortez/Autores
Associados, 1990. h�ps://1drv.ms/b/s!Am_JSTLFsy5thrx78vKx1i4fdO8RtQ?e=R3CU7W  

STOLTZ, Tania; WEGER, Ulrich. O pensar vivenciado na formação de professores. Educ. rev., Curi�ba, n. 56, p. 67-83, Junho, 2015. <h�p://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_ar�ext&pid=S0104-40602015000200067&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  12  Aug.  2018.  h�p://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.41444.  

MARIOTTI, Milton Carlos. A�vidades expressivas, cria�vas e ar�s�cas: Prá�ca clínica, ensino-aprendizagem e Pesquisa em Terapia Ocupacional.   1ª. ed. Porto Alegre:
Editora Fi, 2020. 180p.  ISBN -978-85-5696-800-5 h�ps://www.editorafi.org/800terapia 

GUÉRIOS, E. Prá�ca pedagógica na perspec�va da complexidade: ar�culação entre educação matemá�ca e educação para a vida. Revista Polyphonía, v. 32, n. 1, p.
100-117,. Disponível em h�ps://www.revistas.ufg.br/sv/ar�cle/view/67393  

 MINDAL, C.; GUÉRIOS,E.  Formação de professores em ins�tuições públicas de ensino superior no Brasil: diversidade de problemas, impasses, dilemas e pontos de

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/52136/56181
https://businessgraphics.com.br/wp-content/uploads/2020/12/CULTURA-ESCOLA-E-PROCESSOS-FORMATIVOS-EM-EDUCACAO.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n31/a02v11n31.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1844359/mod_resource/content/1/T2%20-%20Forquin_saberes_escolares.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mV9hKtpdJ3B6Uz_XXl8DQabSbWzUO7TI/view?usp=sharing
https://1drv.ms/b/s!Am_JSTLFsy5thrx78vKx1i4fdO8RtQ?e=R3CU7W
http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.41444
http://lattes.cnpq.br/1658156172179834
https://www.editorafi.org/800terapia
https://www.revistas.ufg.br/sv/article/view/67393
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tensão.  Educar em Revista – Editora da UFPR, Curi�ba, n. 50, p. 21-33.   .     h�ps://doi.org/10.1590/S0104-40602013000400003 

VAGETTI, G. C. ; HACKENBERG, C. C. ; FLORES, G. ; ARRUDA, M. L. ; OGASAVARA, S. M. ;OLIVEIRA, V. . Polí�cas públicas em saúde, violência, educação e assistência
social para pessoas idosas no Brasil: revisão de escopo. RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT, v. 09, p. 59-78, 2020. DOI: h�ps://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5868 

SANTOS, A. S. ; GOMES, F. R. H. ; BICHELS, A. ; GOMES AC ; VAGETTI, G. C. ; OLIVEIRA, V. . Teoria bioecológica aplicada ao esporte: uma revisão integra�va. REVISTA
BRASILEIRA DE PSICOLOGIA DO ESPORTE, v. 09, p. 234-256, 2020. 

FONTES, Rita de Cássia da Costa; BRANDAO, Maria Regina Ferreira. A resiliência no âmbito espor�vo: uma perspec�va bioecológica do desenvolvimento
humano. Motriz: rev. educ. fis.,  Rio Claro ,  v. 19, n. 1, p. 151-159,  mar.  2013 .   &lt; h�p://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar�ext&amp;pid=S1980-
65742013000100015&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&gt;. 
acessos em  18  jun.  2019.  h�p://dx.doi.org/10.1590/S1980-65742013000100015. 

SCORALICK-LEMPKE, Natália Nunes; BARBOSA, Altemir José Gonçalves; MOTA, Márcia Maria Peruzzi Elia da. Efeitos de um processo de alfabe�zação em informá�ca
na cognição de idosos. Psicol. Reflex. Crit.,  Porto Alegre ,  v. 25, n. 4, p. 774-782,    2012 .   <h�p://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S0102-
79722012000400017&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  18  jun.  2019.  h�p://dx.doi.org/10.1590/S0102-79722012000400017. 

Andrade, Celana Cardoso, & Holanda, Adriano Furtado. (2010). Apontamentos sobre pesquisa qualita�va e pesquisa empírico-fenomenológica. Estudos de
Psicologia (Campinas), 27(2), 259-268. h�ps://dx.doi.org/10.1590/S0103-166X2010000200013 

CORREA, Crís�a Rosineiri Gonçalves Lopes. A relação entre desenvolvimento humano e aprendizagem: perspec�vas teóricas. Psicol. Esc. Educ.,  Maringá ,  v. 21, n.
3, p. 379-386,  Dec.  2017 .   Disponível em: <h�p://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S1413-85572017000300379&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 12 
Ago.  2018.  h�p://dx.doi.org/10.1590/2175-3539201702131117. 

DIVERSIDADE, DIFERENÇA E DESIGUALDADE SOCIAL EM EDUCAÇÃO

PROFESSOR  TEMÁTICAS 

Angela Scalabrin Cou�nho 

Educação em Creche 
Educação Infan�l, Infâncias e Desigualdades Sociais 
Polí�cas Públicas para a Infância e Educação Infan�l 
Estudos Sociais da Infância 

Carolina dos Anjos de Borba 

Educação e Comunidades Tradicionais  
Educação Escolar Quilombola  
Educação das Relações Étnico-Raciais 
Educação em Perspec�vas Pós-coloniais e Decoloniais 
Feminismo Negro e Feminismo Decolonial 

Catarina Moro 

Educação em creche e pré-escola  
Educação Infan�l e Desigualdades Sociais  
Polí�cas Públicas para Educação Infan�l  
Avaliação da Qualidade em Educação Infan�l 

Célia Ratusniak 

Judicialização da Educação 
Pensamento foucaul�ano e Educação  
Produção do fracasso (ou do insucesso) escolar e suas relações com a diversidade  
A produção das desigualdades de gênero na trajetória escolar e acadêmica 

Dayana Brune�o 
Relações de Gênero, Sexualidades e Educação  
Feminismos  
Feminismos e Branquitude  

Jamil Cabral Sierra Relações de Gênero e Sexualidade nos discursos educacionais, midiá�cos, cinematográficos, literários, ar�s�cos e
nas prá�cas escolares e pedagógicas  a par�r de uma perspec�va pós-estruturalista/foucaul�ana. 

Lucimar Rosa Dias 

Educação Infan�l e relações raciais 
Formação de Professores, Infância e relações raciais 
Branquitude e infâncias 
Infâncias Negras no Brasil   
Mulheres negras e educação 

Megg Rayara Gomes de Oliveira Gênero, diversidade sexual, educação das relações étnico-raciais em espaços formais e não formais  
Intersecções de raça e gênero 

Paulo Vinicius Bap�sta da Silva Polí�cas Afirma�vas  
Educação das Relações Étnico-Raciais 

Sueli Fernandes Educação bilíngue de surdos: polí�cas e prá�cas 
Estudos Surdos em Educação 

Valéria Milena Rohrich Ferreira Infância, Juventude, cidade/outros territórios e desigualdade 

REFERÊNCIAS PARA SUBSÍDIO AOS PROJETOS DE PESQUISA:

Gerais: 

CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial rela�vos ao gênero. Revista Estudos Feministas. Florianópolis,
v. 10, n.1, 2002. Disponível em: h�p://www.scielo.br/pdf/ref/v10n1/11636.pdf 

GOMES, Nilma Lino. Diversidade e Currículo. In: Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica,
2007.  Disponível em: h�p://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag4.pdf . 
tradução em libras: h�ps://www.youtube.com/watch?v=5GnYBDt6tXI 

HALL, Stuart. A iden�dade Cultural na pós-modernidade. 5ed. Trad. de Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
Tradução em libras: h�ps://www.youtube.com/watch?v=yIvBZdH52xo 

REYGADAS, Luis. Las redes de la desigualdad: un enfoque mul�dimensional. Polí�ca y Cultura, n. 22, 2004, p. 7-25. Disponível em:
h�p://www.redalyc.org/ar�culo. oa?id=26702202. Acesso em: maio de 2017.  

Específicas: 

ARROYO, Miguel. G. Os Movimentos Sociais e a construção de outros currículos. Educar em Revista, Curi�ba, Brasil, n. 55, p. 47-68, jan./mar. 2015. Disponível
em: h�p://www.scielo.br/pdf/er/n55/0101-4358-er-55-00047.pdf 

CARVALHO, Marília. P. de. Quem é negro, quem é branco: desempenho escolar e classificação racial de alunos. Revista Brasileira Educação, Rio de Janeiro, n. 28, p. 77-
95, Abr. 2005. Disponível em: h�ps://www.scielo.br/j/rbedu/a/PHZCR8tTdbgDtFCbTQ7dL8z/?lang=pt 

CÉSAR, Maria Rita de Assis. Gênero, sexualidade e educação: notas para uma “Epistemologia”. Educar em Revista. Curi�ba, n. 35, p. 37-51, 2009. Editora
UFPR. Disponível em: h�ps://revistas.ufpr.br/educar/ar�cle/view/16692/11100 

GONÇALVES, Luiz Alberto Oliveir. GONÇALVES E SILVA, Petronilha Beatriz. Movimento negro e educação. Set/Out/Nov/Dez 2000 Nº 15. Rev. Bras. Educ. (15), Dez.
2000, p.134-158. Disponível em: h�ps://www.scielo.br/j/rbedu/a/8rz8S3Dxm9ZLBghPZGKtPjv/?lang=pt 

https://doi.org/10.1590/S0104-40602013000400003
http://lattes.cnpq.br/8495637038816664
https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5868
http://lattes.cnpq.br/4989485248924800
http://lattes.cnpq.br/8495637038816664
http://dx.doi.org/10.1590/S1980-65742013000100015
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722012000400017&lng=pt&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-79722012000400017
https://dx.doi.org/10.1590/S0103-166X2010000200013
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572017000300379&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/pdf/ref/v10n1/11636.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5GnYBDt6tXI
https://www.youtube.com/watch?v=yIvBZdH52xo
https://www.scielo.br/j/rbedu/a/PHZCR8tTdbgDtFCbTQ7dL8z/?lang=pt
https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/16692/11100
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MARCHI, Rita de Cássia; SARMENTO, Manuel Jacinto. Infância, norma�vidade e direitos das crianças: transições contemporâneas. Educação & Sociedade, v. 38, n. 141,
p. 951-964, 2017. Disponível em: h�ps://www.scielo.br/j/es/a/dJB4g8cKkCqfQQvBLNQthNr/abstract/?lang=pt 

REZENDE, Patrícia Luiza Ferreira. Implante coclear na cons�tuição dos sujeitos surdos. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências
da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Florianópolis, 2010. Disponível em:  h�p://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/94074 . (Capítulos 1
e 3) 

ROLNIK, Raquel. O que é a cidade. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO

PROFESSOR TEMÁTICAS 

Andréa Bezerra Cordeiro 

História da Infância; 
História da Educação Feminina; 
Artes Manuais e História da Educação; 
História da Cultura Material Escolar; 
Congressos Educacionais e de Infância 

Adriana Vaz 

História Intelectual e Educação: discursos e linguagens; 
História do Ensino da Arte; 
História das Disciplinas e do Currículo; 
História da Educação dos Sen�dos e das Sensibilidades 

Carlos Eduardo Vieira 

História Intelectual e Educação: discursos e linguagens; 
História dos Intelectuais: trajetórias e ideias educa�vas; 
Historiografia: a escrita da História da Educação; 
História da Educação: imprensa e congressos Educacionais. 

Dulce Regina Baggio Osinski 

História Intelectual e Educação: discursos e linguagens; 
História dos Intelectuais: trajetórias e ideias educa�vas; 
História da Educação e Imprensa; 
História, Educação e Arte; 
História da Educação e materiais didá�cos; 
História da Educação: a imagem como fonte e/ou objeto. 

Gizele de Souza 

História da Infância e da Educação Infan�l; 
História de Prá�cas e Ritos Escolares; 
História dos Processos de Escolarização; 
História, Cultura Escolar, Cultura Material Escolar 

Liane Maria Bertucci 

História da Educação para o Trabalho: formação Profissional e ações educa�vas; 
História da Saúde: saberes, formação e prá�cas educa�vas; 
História das Epidemias e Educação para a Saúde; 
História da Educação e Imprensa. 

Marcelo Moraes e Silva História da Educação do Corpo; 
História da Educação Física e do Esporte; 

Marcus Levy Bencos�a 

História da Arquitetura Escolar; 
História da Educação e Patrimônio; 
História da Educação e Fotografia; 
História, Direitos Humanos e Educação 

Rossano Silva 
História Intelectual e Educação: discursos e linguagens; 
História do Ensino da Arte; 
História das Disciplinas e do Currículo. 

Samara Mendes Araújo Silva 

História da Educação Feminina; 
História da Educação e Imprensa; 
História da Educação e Patrimônio; 
História das Ins�tuições Escolares Confessionais; 
História e Cultura da Alimentação: espaços escolares e não escolares. 

Sergio Roberto Chaves Junior 
História da Escolarização das Prá�cas Corporais; 
História do Ensino Secundário; 
História das Disciplinas e do Currículo. 

Sidmar dos Santos Meurer 

História das Disciplinas e do Currículo; 
História da Educação do Corpo; 
História da Educação dos Sen�dos e das Sensibilidades; 
História da Formação e do Trabalho Docente; 
História dos Processos de Escolarização. 

REFERÊNCIAS PARA SUBSÍDIO AOS PROJETOS DE PESQUISA:

BERTUCCI, Liane M.; MOTA, André; SCHRAIBER, Lilia B. Saúde e educação, um encontro plural. Rio de Janeiro, Ed. Fiocruz, 2017. 

BLOCH, Marc. Apologia da História – ou o o�cio do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. Disponível em: 
h�ps://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1646938/mod_resource/content/1/Tex to%201%20-
%20Apologia%20da%20Hist%C3%B3ria%20ou%20o%20Of%C3%ADcio%20do%20Histo riador.pdf  

CERTEAU, M. A operação historiográfica. In: CERTEAU, M. A escrita da história. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária, p. 56-104, 2002. Disponível
em: h�ps://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4955763/mod_resource/content/1/CER TEAU%2C%20M.%20A%20Escrita%20da%20hist%C3%B3ria.pdf  

CHARTIER, Anne-Marie. Las disciplinas escolares: Entre clasificación de las ciencias y la jerarquía de los saberes. ETD: Educação Temá�ca Digital,  Vol. 22, Nº. 4, 2020,
págs. 812-819. Disponível: h�ps://dialnet.unirioja.es/servlet/ar�culo?codigo=7660021 

CHARTIER, Roger. A história ou a leitura do tempo. Belo Horizonte: Autên�ca, 2010. 

Dossiê “A escrita da história da educação no Brasil: experiências e perspec�vas”. Revista Brasileira de História da Educação, v. 19, n. 49, 2019.  
Ar�gos: 
1)      Historiadores da educação brasileira: gerações em diálogo. (Antonio Carlos Ferreira Pinheiro) 
2)      O “grupo de Laerte” e a escrita da história da educação [1962-1972]. (Bruno Bontempi Jr.) 
3)      Presença franciscana e supremacia jesuí�ca no campo da história e da história da educação na época colonial - um diagnós�co na pesquisa historiográfica a
par�r da análise dos CBHE da SBHE. (Luiz Fernando Conde Sangenis & Peter Johann Mainka) 
4)      As escolas que construímos: a história de ins�tuições escolares na Revista  Brasileira de História da Educação. (Ademir Valdir dos Santos & Vechia, Ariclê Vechia) 
5)       A contribuição dos estudos sobre grupos escolares para a historiografia da educação brasileira: reflexões para debate. (Rosa Fá�ma de Souza-Chaloba) 

https://www.scielo.br/j/es/a/dJB4g8cKkCqfQQvBLNQthNr/abstract/?lang=pt
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1646938/mod_resource/content/1/Tex%20to%201%20-%20%20Apologia%20da%20Hist%C3%B3ria%20ou%20o%20Of%C3%ADcio%20do%20Histo%20riador.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4955763/mod_resource/content/1/CER%20TEAU%2C%20M.%20A%20Escrita%20da%20hist%C3%B3ria.pdf%C2%A0%C2%A0
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7660021
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6)      A escrita da arquitetura escolar na historiografia da educação brasileira [1999- 2018]. (Marcus Levy Bencos�a) 
7)       A cultura material da escola: apontamentos a par�r da história da educação. (André Luiz Paulilo) 
8)      Festejar aqui e lá: a escrita comparada das festas escolares no Brasil e em Portugal [1890-1920]. (Renata Marcilio Cândido) 
9)      A cons�tuição de um arquivo e a escrita da história da educação: do gesto artesão à prá�ca cien�fica. (Eliane Peres) 
10)   História e historiografia da Educação de Jovens e Adultos no Brasil - inteligibilidades, apagamentos, necessidades, possibilidades. (Cris�ane Fernanda Xavier) 
11)   Educação não escolar: Balanço da produção presente nos Congressos Brasileiros de História da Educação. (Maria Betânia Barbosa Albuquerque & Jane Elisa
Otomar Buecke) 
12)   Cartografia das produções em história da educação nos Programas de Pósgraduação em Educação no Pará [2005-2018]. (Laura Maria Silva Araújo Alves;
Vitor Sousa Cunha Nery & Lívia Sousa da Silva) 
13)   Vinte anos da Sociedade Brasileira de História da Educação: com os olhos no futuro. (Marisa Bi�ar) 
14)    A escrita da história da educação no Brasil: experiências e perspec�vas. (Carlos Eduardo Vieira & Claudia Engler Cury) Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=2238-  009420190001&lng=pt&nrm=iso 
 

Dossiê “História da Educação: ins�tuições, intelectuais e cultura escolar”. Educar em Revista, n. 18, 2001 (p. 13-182). Ar�gos:  
1)      Para quem e o que testemunham as fontes da história da educação? (Dario Ragazzini) 
2)      Fontes orais, história e saber escolar. (Serlei Maria Fischer Ranzi) 
3)      Educação e modernidade: sob as figuras do relógio e da �pografia. (Kazumi Munakata) 
4)      O Movimento pela Escola Nova no Paraná: trajetória e ideias educa�vas de Erasmo Pilo�o. (Carlos Eduardo Vieira) 
5)      Fotografias escolares: a leitura de imagens na história da escola primária. (Rosa Fá�ma de Souza) 
6)      Arquitetura e espaço escolar: reflexões acerca do processo de implantação dos primeiros grupos escolares de Curi�ba [1903-1928]. (Marcus Levy Bencos�a) 
7)      Organização escolar no início do século XX: o caso do Paraná. (Maria Cecília Marins de Oliveira) 
8)      Ensino da leitura no método intui�vo: as palavras como unidade de compreensão e sen�do. (Vera Teresa Valdemarin) Disponível
em: h�ps://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104-406020010002&lng=pt&nrm=iso  

GASPAR DA SILVA, Vera Lúcia; SOUZA, Gizele de & CASTRO, César Augusto (Org.). Cultura Material Escolar em perspec�va histórica: escritas e possibilidades. Vitória:
Editora da UFES, 2016, 460p. Disponível em: h�ps://repositorio.ufes.br/handle/10/11346 

NUNES, Clarice. História da Educação – espaço do desejo. Em Aberto. Brasília: INEP/MEC, 1990, v. IX, n.47, p. 37-45. Disponível em: 
h�ps://pdfs.seman�cscholar.org/ffd5/da778d6b368a4e2ddb5fa64c5624a8067133.pdf 

PINSKY, C. B. (Org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2010. Disponível em: h�p://gephisnop.weebly.com/uploads/2/3/9/6/23969914/fontes_historicas_carla
_bassanezi_pinsky.pdf 

VIDAL, D.G.; SALVADORI, A.M.B.; COSTA, A.L.J.de. Cultura e história da educação: diálogos com Michel de Certeau e E. P. Thompson. Revista HISTEBR on-line,
Campinas, v.19, 1-25, 2019. Disponível em: h�ps://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/ar�cle/view/8652780/ 19233 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS

PROFESSORES/AS TEMÁTICAS 

Ana Lorena Bruel  
Ângelo Ricardo de Souza 
Claudia R. B. Moreira  
Gabriela Schneider  
Monica Ribeiro da Silva  
Silvana Stremel  

Avaliação de polí�cas educacionais: formulação, implementação, resultados 

Ana Lorena Bruel  
Gabriela Schneider  
Claudia R. B. Moreira 

Polí�cas Educacionais, pobreza e desigualdades 

Ana Lorena Bruel 
Gabriela Schneider Elaboração e usos de Indicadores para análise de polí�cas educacionais 

Adriana Dragone Silveira  
Andréa Barbosa Gouveia   
Ângelo Ricardo de Souza  
Cássia A. Domiciano 

Financiamento da Educação 

Ângelo Ricardo de Souza  
Claudia R. B.S. Moreira  
Elisângela Scaff  

Planejamento e Gestão da Educação e da Escola 

Gabriela Schneider Indicadores de qualidade e infraestrutura escolar 

Adriana Dragone Silveira  
Daniela de Oliveira Pires Polí�ca pública para efe�vação e exigibilidade do direito à Educação 

Monica Ribeiro da Silva  
Renata Perez Barbosa Polí�cas para o Ensino Médio e Educação Profissional 

Andréa Barbosa Gouveia   
Marcos Alexandre Ferraz Sindicalismo e Agenda das Polí�cas Educacionais 

Andréa Barbosa Gouveia   
Elisângela Scaff  
Marcos Alexandre Ferraz 

Polí�cas de Valorização do Trabalho Docente 

Elisângela Scaff  
Daniela de Oliveira Pires  
Cássia Domiciano 

Relações entre o Público e o Privado na Educação 

Silvana Stremel  
Ângelo Ricardo de Souza  O campo acadêmico da Polí�ca Educacional 

Monica Ribeiro da Silva  
Renata Perez Barbosa Polí�cas e Reformas Curriculares 

Ângelo R. de Souza  
Claudia R. B.S. Moreira Polí�cas para a Educação Superior.  
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PROCESSOS PSICOLÓGICOS EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS

PROFESSOR  TEMÁTICAS 

Ana Carina Stelko Pereira 
Formação de docentes para o enfrentamento do bullying; 
Desenvolvimento e avaliação de estratégias para a promoção de competências socioemocionais de alunos do Ensino
Médio. 

Gabriela Isabel Reyes Ormeno Formação docente para a prevenção de  maus tratos infan�s  no ambiente escolar; 
Crianças, filhos e filhas de encarcerados e sua relação com a escola.  

Iasmin Zanchi Boueri Avaliação de intensidade de suporte e elaboração de Planejamento centrado na pessoa;
 Formação con�nuada de professores na perspec�va colabora�va na Educação Especial. 

Josafá Moreira da Cunha  Relações interpessoais posi�vas na família e na escola; 
 A relação entre o clima escolar, desenvolvimento posi�vo e agressão e vi�mização. 

Lidia Natalia Dobrianskyj Weber  Relações interpessoais posi�vas na família e na escola; 
 Es�los e Prá�cas educa�vas parentais. 

Loriane Trombini Frick 

 Ambiente sociomoral nas escolas cívico-militares; 
 Clima escolar/ins�tucional na perspec�va de professores e estudantes de ensino médio e superior; 
 Percepções de professores e gestores de ensino médio e superior sobre fenômenos de bullying, cyberbullying e outras
discriminações. 

Maria de Fá�ma Joaquim Mine�o Prá�cas Educa�vas Parentais;  
Adaptação, validação ou elaboração de instrumentos ou programas para avaliar e acompanhar o desenvolvimento.  

Maria de Fá�ma Quintal de Freitas Processos de conscien�zação e par�cipação educa�vo-comunitária; 
Processo grupal. 

Miriam Aparecida Graciano de Souza Pan Letramento acadêmico e subje�vidade na educação superior;  
Prá�cas Psicológicas em contextos de Educação Pós-secundária. 

Sandra Regina Kirchner Guimarães  Aprendizagem inicial e aperfeiçoamento da leitura e da escrita;
 Dificuldades de aprendizagem da leitura e dislexia do desenvolvimento. 
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KOBREN, Rafaeli Cappellaro; CORREA, Wesley; MINETTO, Maria de Fa�ma. Um olhar para a criança com deficiência sob a perspec�va da complexidade.
In: Complexidade e educação: diálogos epistemológicos transformadores. Curi�ba: CRV, 2017.   

Sugestões professor Josafá: 
Cunha, J. M., Thomas, K. J., Sukhawathanakul, P., Santo, J. B., & Leadbeater, B. (2021). Socially responsible children: A link between school climate and aggression and
vic�miza�on. Interna�onal Journal of Behavioral Development, h�ps://doi.org/10.1177/01650254211020133 
Mar�n-Storey, A., Santo, J., Recchia, H. E., Chilliak, S., Nardi, H. C., & Da Cunha, J. M. (2021). Gender minori�zed students and academic engagement in Brazilian
adolescents: Risk and protec�ve factors. Journal of School Psychology, 86, 120-132. h�ps://doi.org/10.1016/j.jsp.2021.03.001  
Amaral, H. T., Cunha, J. M. da, & Santo, J. B. (2019). Authorita�ve school climate and peer vic�miza�on among Brazilian students. Psico, 50(1),
e29275. h�ps://doi.org/10.15448/1980-8623.2019.1.29275  
Amaral, H. T., da Cunha, J. M., Boueri, I. Z., & Santo, J. B. (2021). Clima escolar e vi�mização entre pares: percepções de estudantes com deficiência intelectual. Revista
Educação Especial, 34, 5-1. h�p://dx.doi.org/10.5902/1984686X53606  

Sugestões professora Lídia: 
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PROFESSOR  TEMÁTICAS 

Claudia Madruga Cunha Filosofia da diferença em educação, corpo e esté�ca. 

Cris�ane Wosniak Corpo, linguagem, dança e educação: processos de criação, ensino e aprendizagem vinculados à dança e à
pedagogia da ubiquidade. 
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ANEXO II

MODELO DE PROJETO

CAPA

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2022

[Centralizado na página, letra tamanho 12, letras maiúsculas]

 

 

TÍTULO DO PROJETO

[Centralizado na página, letra tamanho 12, letras maiúsculas]

 

NOME DA LINHA DE PESQUISA

[Centralizado na página, letra tamanho 12, letras iniciais maiúsculas]

 

NÍVEL: MESTRADO OU DOUTORADO

[Centralizado na página, letra tamanho 12, letras iniciais maiúsculas]

TEMÁTICA COM A QUAL O PROJETO DE PESQUISA MAIS TEM PROXIMIDADE, ENTRE AS TEMÁTICAS ENUMERADAS PELA LINHA NO EDITAL

[Centralizado na página, letra tamanho 12, letras iniciais maiúsculas]

 

 

CURITIBA, MÊS DE 2021

[Centralizado na página, letra tamanho 12, letras iniciais maiúsculas]

 

 

SUMÁRIO

 

 

1. Delimitação do problema

2. Jus�fica�va

3. Obje�vos

3.1. Obje�vo Geral

3.2. Obje�vos Específicos

4.  Metodologia

5.  Revisão de literatura

6.  Referências

 

 

 

O projeto deverá ser apresentado no formato A4, letra Arial 12 ou Times New Roman 12, espaço 1,5, no máximo de 15 páginas, escrito em língua portuguesa. Os
autores mencionados no ar�go deverão ser citados entre parênteses no corpo do texto, com o ano da publicação da obra e, quando for o caso, com a(s)
página(s) citada(s). Ex.: (CALKINS, 1950, p.161). As citações diretas de três linhas, devem ser inseridas entre aspas no interior do parágrafo, seguida de
(SOBRENOME DO/A AUTOR/A, ano, número da página). Citações diretas com mais de três linhas devem aparecer em um parágrafo dis�nto, com espaçamento
simples de entrelinhas, recuo de 4cm da margem esquerda e descrito em fonte 10. As referências deverão seguir as normas da ABNT.
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A estrutura do Projeto deverá constar, obrigatoriamente das seguintes seções:

1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Texto contendo os seguintes aspectos: Apresentação do tema da pesquisa, demonstrando a sua ar�culação com a linha de pesquisa escolhida e argumentação
sobre a relevância do estudo para o campo do conhecimento educacional;

 

2 JUSTIFICATIVA

Jus�fica�va pessoal, acadêmica e social para o desenvolvimento do projeto, visando evidenciar sua originalidade e contribuições para o avanço do conhecimento
no campo de pesquisa.

 

3 OBJETIVOS

3.1 Obje�vo

Geral Enunciado sinté�co que iden�fica o que se pretende a�ngir com a pesquisa, deve necessariamente iniciar com um verbo que indica a ação pretendida.

 

3.2 Obje�vos Específicos

Desdobramento do obje�vo geral, é organizado em itens que descrevem os pormenores das ações da pesquisa.

 

4 METODOLOGIA

Apresentar o método proposto e os procedimentos a serem u�lizados para desenvolver a pesquisa.

 

5 REVISÃO DE LITERATURA

Texto no qual o/a pesquisador/a demonstra a sua familiarização com as ideias, obras e autores do campo temá�co que circunscreve o objeto de inves�gação
delimitado em seu projeto.

 

6 REFERÊNCIAS

Relação de obras citadas no projeto, de acordo com as normas bibliográficas da ABNT

 

 

 

ANEXO III – AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA

 

 

A avaliação do Projeto de Pesquisa será desenvolvida considerando-se os seguintes critérios:

 Pertinência do projeto em relação à linha de pesquisa escolhida;
Delimitação do problema, objetivos e justificativa;
Adequação da proposta metodológica;
Adequação do uso dos conceitos e apropriação do referencial teórico;
Adequação à modalidade padrão da língua portuguesa;
Relevância das referências.
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ANEXO IV

 MODELO DE MEMORIAL

Capa

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2022

[Centralizado na página, letra tamanho 12, letras maiúsculas]

 

 

 

 

 

MEMORIAL

[Centralizado na página, letra tamanho 12, letras maiúsculas, negrito]

Nome do candidato

[Centralizado na página, letra tamanho 12, letras iniciais maiúsculas]

 

 

 

 

Curi�ba, Mês de 2021

[Centralizado na página, letra tamanho 12, letras iniciais maiúsculas]

 

 

 

Atenção: O memorial tem obje�vo de permi�r a banca de avaliação compreender o conjunto de a�vidades desenvolvidas na trajetória acadêmica e profissional
do candidato e, principalmente, as impressões do candidato sobre essas a�vidades, evidenciando seu amadurecimento profissional. Deverá ser apresentado no
formato A4, letra Arial ou Times New Roman 12, espaço 1,5, no máximo de 5 páginas, escrito em primeira pessoa, com a seguinte estrutura:

 

1 Introdução

Informar os cursos de formação na graduação, aperfeiçoamento e pós-graduação realizados, bem como as experiências de pesquisa que julgue serem relevantes
para a compreensão da sua trajetória como pesquisador/a na área temá�ca na qual se inscreve, ar�culando essa trajetória com a proposição atual da pesquisa.
Pode-se incluir algumas caracterís�cas pessoais e profissionais que corroborem na produção da pesquisa pretendida.

 

2 Experiências acadêmicas e profissionais:

a. Apresentar a experiência profissional (na docência, gestão e outras), onde atua, tempo de trabalho, experiência de trabalho que dialoguem com a proposição
atual da pesquisa;

b. Apresentar a experiência (se �ver) no campo da pesquisa: par�cipação em grupo de pesquisa, iniciação cien�fica, colaboração em projetos de pesquisa,
dentre outras experiências, como palestrante, conferencista etc.

c. Apresentar às produções cien�ficas, literárias e ar�s�cas principais, destacando os trabalhos mais relevantes (lembre-se que a lista completa estará no La�es,
aqui trata-se de destacar os pontos que são mais relevantes para compreender como e por que você pretende desenvolver a pesquisa que está propondo).

 

3 Considerações Finais:

Para finalizar, explicitar de modo detalhado como, caso aprovado/a, você se organizará para realizar seu mestrado e/ou doutorado, de modo a cumprir o que se
espera de um/a mestrando/a doutorando/a, tais como: realizar as aulas e cumprir os créditos, as leituras necessárias, par�cipar de grupos de estudos e
pesquisa, publicar textos acadêmicos/as, dentre outra a�vidade próprias do processo da pós-graduação.
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ANEXO V

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA SEGUNDA FASE

A Entrevista individual visa obter dados complementares sobre o projeto de pesquisa, o memorial e o currículo e será realizada considerando-se os seguintes
aspectos:

 Adequação da inves�gação à área e à linha de pesquisa, bem como aos pressupostos teóricos gerais da linha e da temá�ca escolhida;

 Relação da trajetória profissional e acadêmica, descrita no memorial, com o tema de pesquisa;

 Capacidade de argumentação e sustentação teórica do projeto de pesquisa;

 Disponibilidade para dedicar-se ao processo de pesquisa, às disciplinas e demais a�vidades do Programa.

 Abertura para integrar novas perspec�vas teóricas e metodológicas propostas pela linha e pelo/a possível orientador/a.

A entrevista poderá ser realizada em modalidade remota (online), por meio de plataforma digital a ser publicizada no edital de convocação do/a candidato/a
aprovado/a na primeira etapa. Nesse caso, o/a candidato/a receberá um link para acesso a uma conferência virtual individual com os membros da banca. Para
par�cipação, o/a candidato/a deverá ter um equipamento com acesso à Internet, webcam, microfone e alto-falantes (cuja providência é de sua
responsabilidade) e estar em ambiente priva�vo e livre de ruídos. A entrevista será registrada em áudio e vídeo e será gravada. Aos/às candidatos/as surdos/as
que concorrem à vaga como minoria linguís�ca (Libras como L1) será garan�do o apoio de tradutores intérpretes de Libras/Língua Portuguesa, se solicitado
pelo/a candidato/a, no momento da inscrição (ANEXO VI – FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO ESPECIAL). Tenho dúvidas aqui, creio que será no formulário da
inscrição que informará essa condição.

A pontuação do Currículo La�es será efetuada somente para os/as candidatos/as aprovados/as na entrevista. Será considerada a aderência à área de
concentração do Programa, de acordo com os seguintes aspectos:

 Formação acadêmica;

 A�vidades profissionais (docência, pesquisa e extensão);

 Publicações acadêmicas;

 Par�cipação em eventos cien�ficos e acadêmicos.
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ANEXO VI

FORMULÁRIO ATENDIMENTO ESPECIAL

ATENÇÃO: 
É obrigatório anexar neste documento o arquivo digital do atestado médico e salvar em um único arquivo formato PDF. 
Este pedido fica condicionado ao parecer emi�do pelo NAPNE (Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais) e análise da Comissão de
Seleção.

 

PROCESSO SELETIVO ____/_____

I. PARA CANDIDATOS/AS COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNO DO ESPECTRO DE AUTISMO (TEA) 
II. PARA CANDIDATOS/AS SURDOS COMO MINORIA LINGUÍSTICA (LIBRAS COMO L1) 

ORIENTAÇÃO:

A. PREENCHER O FORMULÁRIO EM LETRA DE FORMA LEGÍVEL. 
B. SUBMETER NO ATO DA INSCRIÇÃO

SOLICITAÇÃO:

Eu, candidato/a ao processo sele�vo 2021/2022 do Programa de Pós-Graduação em EDUCAÇÃO, (telefone para contato)
__________________________, informo que sou__________________________________ (Pessoa com Deficiência/TEA ou Surdo/a) e solicito providências
necessárias para realização das etapas, conforme discriminado abaixo.

O que precisa para realizar a entrevista?

(  ) Ampliação de tempo (jus�ficar)

______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(  ) Equipamento e ou Tecnologia Assis�va (especificar)

________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(   ) Comunicação alterna�va (especificar)

 ___________________________________________________________________________________________________________________

(  ) Tradutor intérprete de Libras

 

____________________________________                                                                                                                                            __________________________

                 Local e data                                                                                                                                                                                        Rubrica do/a candidato/a
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ANEXO VII

RECURSO AO EDITAL _____/2021

 

 

Ao Colegiado do PPGE.

 

Eu, candidato/a inscrito sob o protocolo nº ___________________________________ no Processo Sele�vo 2021/2022 do Programa de Pós-Graduação em
Educação, curso MESTRADO, linha de pesquisa _______________________________________________________________________
____________________________________________________, venho solicitar revisão do resultado da ( )Inscrição ( ) 1ªEtapa ( ) 2ªEtapa, com base na
respec�va fundamentação. Fundamentação:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                ____________________________                                                                        ___________________________

                                                                                Local e data                                                                                                          Rubrica do candidato

 

,
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ANEXO VIII

REGULAMENTAÇÃO SOBRE AÇÕES AFIRMATIVAS

O COLEGIADO   DO   PROGRAMA   DE   PÓS-GRADUAÇÃO   EM   EDUCAÇÃO,   órgão encarregado do acompanhamento, regulamentação e avaliação das
a�vidades acadêmicas, didá�cas e administra�vas do Programa no uso de suas atribuições, considerando o disposto na Lei nº 9.394 de 20/12/1996, na Lei
12.288 de 20/07/2010, na Lei nº 13.005 de 25/06/2014, no Acórdão do Supremo Tribunal Federal ADPF 186/2012, na Portaria 13 de 13/ 05 /2016 do MEC e
considerando a proposta formulada pela Comissão de Polí�cas Afirma�vas,

RESOLVE:

Art 1º - O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná adotará ações afirma�vas para a inclusão e permanência da população
negra e de indígenas; quilombolas; pessoas com deficiência; surdos e surdas; pessoas trans (transexuais e traves�s); migrantes humanitários e refugiados/as.

Art. 2o O acesso ao Programa de Pós-Graduação em Educação ocorrerá por meio de processo sele�vo, regido por edital regular ou suplementar, publicado pelo
Programa de Pós- Graduação, considerando a legislação per�nente.

§ 1o Cada processo sele�vo deverá prever reserva de vagas para pessoas negras (pretas e pardas), e reserva de vagas para indígenas; quilombolas; pessoas com
deficiência; pessoas surdas; pessoas trans (transexuais e traves�s); migrantes humanitários e refugiados/as.

§ 2o Caso o/a candidato/a se inclua em mais de um dos grupos deverá optar por um único grupo de concorrência.

Art. 3o Para o acesso de candidatos/as negros/as (pretos/as; pardos/as), serão reservadas 20% das vagas oferecidas anualmente, e, para o acesso de
candidatos/as indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, surdos e surdas, pessoas trans (transexuais e traves�s), migrantes humanitários e refugiados/as
serão reservadas 10% das vagas oferecidas anualmente.

§ 1o A reserva de vagas será aplicada ao conjunto de vagas aprovadas em cada linha de pesquisa.

§ 2o Candidatos/as negros/as (pretos/as e pardos/as) deverão apresentar “Termo de autodeclaração” e passar por banca de validação do termo, de forma
presencial ou excepcionalmente remota, em vista da pandemia de Covid-19, com procedimentos previstos na Resolução 20/2017-CEPE, sendo considerado o
fenó�po negro como base para análise e validação.

§ 3o Para par�cipação nas bancas de verificação organizadas de forma remota, os/as candidatos/as devem adotar os seguintes cuidados: uso de roupas claras,
providenciar iluminação adequada para rosto, não usar nenhum �po de maquiagem. Não será admi�do uso de adereços que comprometam a análise do
fenó�po racial negro (preto e pardo).

Art 4o Os/as candidatos/as negros/as (pretos/as e pardos/as) classificados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados
para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Parágrafo único. Na hipótese de não haver candidatos/as negros/as (pretos/as ou pardos/as) aprovados/as em número suficiente para ocupar as vagas
reservadas, as vagas remanescentes serão rever�das para a ampla concorrência, sendo preenchidas pelos demais candidatos/as aprovados/as observada a
ordem de classificação.

Art 5o Os/as candidatos indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, surdos e surdas, pessoas trans (transexuais e traves�s), migrantes humanitários e
refugiados/as classificados/as dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computadas para efeito do preenchimento das vagas
reservadas.

§ 1o Na hipótese de não haver candidatos/as indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, surdos e surdas, pessoas trans (transexuais e traves�s), migrantes
humanitários e refugiados/as aprovados/as em número suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão rever�das para a ampla
concorrência, sendo preenchidas pelos demais candidatos/as aprovados/as observada a ordem de classificação.

§ 2o - Candidatos/as indígenas deverão apresentar “Termo de autodeclaração” e passar por banca de validação do termo com procedimentos previstos na
Resolução 20/2017-CEPE, de forma excepcionalmente remota, em vista da pandemia de Covid-19.

§ 3o - Candidatos/as quilombolas deverão apresentar “Termo de autodeclaração quilombola” com assinatura digitalizada do/a presidente da associação de sua
comunidade.

§ 4o - Candidatos/as pessoas com deficiência, surdos e surdas deverão apresentar “Termo de autodeclaração” e passar por banca de validação do termo com
procedimentos previsto na Resolução 20/2017-CEPE, de forma excepcionalmente remota, em vista da pandemia de Covid-19.

§ 5o - Candidatos/as pessoas trans (transexuais e traves�s) deverão apresentar termo de autodeclaração e passar por entrevista com especialistas, da UFPR e da
comunidade externa, com reconhecida trajetória de estudo ou trabalho com a temá�ca, indicados/as pelo PPGE, de forma excepcionalmente remota, em vista
da pandemia de Covid-19.

§ 6º Candidatos/as trans que tenham re�ficado o nome e gênero em seus documentos serão dispensados/as das bancas de verificação de autodeclaração desde
que anexem à inscrição os seguintes documentos: termo de autodeclaração, carteira de iden�dade, cer�dão de nascimento e CPF.

§ 7o - Candidatos/as migrantes humanitários e refugiados deverão apresentar cópia, frente e verso de documento oficial brasileiro que comprove a condição de
migrante humanitário, refugiado/a ou solicitante de refúgio (RNE, CNM, protocolo de solicitação de refúgio ou afim). A análise documental será realizada por
professores doutores que compõem o Programa Polí�ca Migratória e Universidade Brasileira que compõem a Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UFPR.

§ 8º O termo de autodeclaração, em todas as situações, deverá obrigatoriamente a seguinte declaração: Estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica,
ficarei sujeito/a às sanções prescritas no Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis.

Art 6o Em caso de bancas de verificação organizadas de forma remota, poderá ser realizada nova banca em forma presencial no início das a�vidades le�vas, para
candidatos/as aprovados/as.

Art 7o A Comissão de Polí�cas Afirma�vas acompanhará o processo.

Art 8o Casos omissos nesta norma serão resolvidos pelo Colegiado do PPGE.

Curi�ba, 08 de julho de 2021
 

Documento original disponibilizado no site - aba Processo Sele�vo
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ANEXO IX

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE NEGRA

 

 

 

Eu, _________________________________________________________ (nome completo), inscrito/a no Processo Sele�vo 2021/2022, do Programa de Pós-
Graduação em Educação, para o MESTRADO, declaro para o fim específico de concorrência às cotas para negros/as, que sou ______________________ (Preto/a,
Pardo/a).

Declaro estar ciente que se mediante processo administra�vo for comprovado que apresentei informações inverídicas e/ou documentos falsos ou ainda que,
u�lizei quaisquer meios ilícitos ou descumpri as normas do Edital do Processo Sele�vo 2021/2022, mesmo que apurado posteriormente à matrícula, esta será
cancelada, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.

 

 

 

Curi�ba, ______ de ___________ de 2021.

 

 

 
___________________________________________________________

Assinatura do/a candidato/a

 

 

 

 

 

ANEXO X

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE QUILOMBOLA

Eu,_____________________________________________________________ (nome completo), inscrito/a no Processo Sele�vo 2021-2022, do Programa de
Pós-Graduação em Educação, declaro para o fim específico de concorrência à vaga por cota, que sou quilombola pertencente a comunidade quilombola
_____________________________________________, localizada no Município de _______________________________, no Estado ________________.

Declaro estar ciente que se mediante processo administra�vo for comprovado que apresentei informações inverídicas e/ou documentos falsos ou ainda que,
u�lizei quaisquer meios ilícitos ou descumpri as normas do Edital do Processo Sele�vo 2021/2022, mesmo que apurado posteriormente à matrícula, esta será
cancelada, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.

 

Curi�ba, _____ /____/2021.

 

 

_______________________________________________

Assinatura do/a Candidato/a

 

ANUÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA

 

Eu, _________________________________________________, Registro Geral (RG) _____________, Presidente da Associação da Comunidade Quilombola
_________________________, localizada no Município de _____________, no estado ________________, declaro que o/a candidato/a acima subscrito/a conta
com a anuência desta comunidade para sua autodeclaração.

 

 

_____________________________________

Assinatura do(a) Presidente da Associação
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ANEXO XI

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE INDÍGENA

 

Eu, ____________________________________________________________________ (nome completo), inscrito/a no Processo Sele�vo 2021-2022, do
Programa de PósGraduação em Educação, para o _________________ (curso), declaro para o fim específico de concorrência à vaga por cota, que sou indígena
da etnia/povo indígena __________________________________________________, da comunidade indígena
____________________________________________________, localizada no Município de _______________________________________________, no
Estado de _____________________________________.

Declaro estar ciente que se mediante processo administra�vo for comprovado que apresentei informações inverídicas e/ou documentos falsos ou ainda que,
u�lizei quaisquer meios ilícitos ou descumpri as normas do Edital do Processo Sele�vo 2021/2022, mesmo que apurado posteriormente à matrícula, esta será
cancelada, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. Curi�ba, _____ /____/2021. 

 

______________________________

Assinatura do/a Candidato/a

 

 

 

OS DOCUMENTOS ABAIXO SÃO OBRIGATÓRIOS E DEVERÃO ACOMPANHAR O PRESENTE TERMO

[
] 

RANI – Registro de Nascimento Indígena e/ou Carta de Recomendação (emi�da por liderança indígena reconhecida ou ancião indígena reconhecido ou personalidade
indígena de reputação pública reconhecida ou órgão indigenista) e/ou Histórico Escolar emi�do por escola indígena

[
] 

Memorial de Educação Indígena.
(Texto disserta�vo sobre a trajetória de vida do ponto de vista dos estabelecimentos escolares que frequentou, dos processos educa�vos indígenas que par�cipou, e
indicando explicitamente o nível de apropriação da língua indígena – compreende, lê, escreve, fala).
Anexar esses documentos em conjunto como Termo de Autodeclaração um único arquivo digital em formato PDF (na ficha de inscrição u�lizar a função – Outros
documentos conforme Edital).

 

 

 

 

ANEXO XII

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE TRANS (TRANSEXUAIS E TRAVESTIS)

Eu, ____________________________________________________________________ (nome completo), inscrito/a no Processo Sele�vo 2021-2022, do
Programa de Pós-Graduação em Educação, para o MESTRADO, declaro para o fim específico de concorrência à vaga por cota, minha iden�dade trans (traves�
ou transexual).

Declaro estar ciente que se mediante processo administra�vo for comprovado que apresentei informações inverídicas e/ou documentos falsos ou ainda que,
u�lizei quaisquer meios ilícitos ou descumpri as normas do Edital do Processo Sele�vo 2021/2022, mesmo que apurado posteriormente à matrícula, esta será
cancelada, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.

Declaro, ainda, que o nome u�lizado no preenchimento acima e também na ficha de inscrição é aquele que deve ser u�lizado, mesmo que seja dis�nto de meu
registro civil, vedando o uso de outra iden�ficação, a fim de garan�r o que estabelece a Resolução Nº 29/15 – CEPE – UFPR.

 

 

Curi�ba, _____ /____/2021.

 

____________________________________________

Assinatura do/a Candidato/a
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ANEXO XIII

 

AUTODECLARAÇÃO DO/A CANDIDATO/A PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Eu, _________________________________________________________ (nome completo), inscrito/a no Processo Sele�vo 2021-2022, do Programa de Pós-
Graduação em Educação, para o MESTRADO, declaro para o fim específico de concorrência às vagas por cota, que sou ______________________ (Pessoa com
Deficiência ou TEA), conforme documentação médica e pedagógica anexa.

Declaro estar ciente que se mediante processo administra�vo for comprovado que apresentei informações inverídicas e/ou documentos falsos ou ainda que,
u�lizei quaisquer meios ilícitos ou descumpri as normas do Edital do Processo Sele�vo 2021/2022, mesmo que apurado posteriormente à matrícula, esta será
cancelada, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.

 

 

Curi�ba, ______ de ___________ de 2021.

 

 

_________________________________

Assinatura do/a candidato/a

 

OS DOCUMENTOS ABAIXO SÃO OBRIGATÓRIOS E DEVERÃO ACOMPANHAR O PRESENTE TERMO

[
]

a) Laudo médico assinado por um médico especialista em transtorno do espectro au�sta (TEA) ou na área da deficiência do/a candidato/a, contendo na
descrição clínica, o grau ou nível de deficiência ou do TEA, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças –
CID. O nome e CRM do médico que forneceu o atestado deve estar legível no carimbo. Somente será aceito laudo médico atualizado, emi�do nos
úl�mos dezoito meses.

[
]

b) Parecer(es) e/ou relatório(s) pedagógico(s) �mbrado(s), que comprove(m) a efe�va realização de atendimento especializado ao longo da educação básica
e/ou superior, descrevendo o �po e obje�vos dos serviços e apoios especializados recebidos pelo candidato/a. O(s) documento(s) relacionado(s) neste item
deve(m) ser emi�do(s) por profissional especializado na área educacional, serviços de educação especial ou ins�tuição de ensino credenciados a órgão
oficial competente. A validade desse(s) documento(s) não está condicionada a datas recentes.

Atenção: O laudo médico e parecer(es) e/ou relatório(s) pedagógico(s) deverão compor um único arquivo digital em formato PDF (na ficha de inscrição u�lizar a
função – Outros documentos conforme Edital).
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ANEXO XIV

AUTODECLARAÇÃO DO/A CANDIDATO/A SURDO/A COMO MINORIA LINGUÍSTICA

(LIBRAS COMO L1)

 

 

Eu, _________________________________________________________ (nome completo), inscrito/a no Processo Sele�vo 2021-2022, do Programa de Pós-
Graduação em Educação, para o _________________ (curso), declaro para o fim específico de concorrência às vagas por cota, que sou Surdo/a usuário de Libras
como primeira língua, conforme documentação anexa.

 

Declaro estar ciente que se mediante processo administra�vo for comprovado que apresentei informações inverídicas e/ou documentos falsos ou ainda que,
u�lizei quaisquer meios ilícitos ou descumpri as normas do Edital do Processo Sele�vo 2021/2022, mesmo que apurado posteriormente à matrícula, esta será
cancelada, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.

Informar link do vídeo do youtube (não
listado):_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Curi�ba, ______ de ___________ de 2021.
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do/a candidato/a

 
 

OS DOCUMENTOS ABAIXO SÃO OBRIGATÓRIOS E DEVERÃO ACOMPANHAR O PRESENTE TERMO

[ ] a) Exame audiológico que comprove surdez neurossensorial bilateral em graus severo e/ou profundo, emi�do nos úl�mos 36 meses. O nome e CRM do
médico que forneceu o atestado deve estar legível no carimbo.

  [ ]

b) Vídeo sinalizado pelo/a candidato/a com breve apresentação pessoal e de escolarização, descrevendo o �po e obje�vos dos serviços e apoios
especializados recebidos na educação básica (escola especial, sala de recursos e/ou centro de atendimento especializado), em alguma etapa da
educação básica (educação infan�l, fundamental e/ou médio). O vídeo deverá ser salvo como link do youtube (não listado) e não deverá exceder o
tempo de 15 minutos. O link será indicado também no formulário de inscrição. 

Atenção: Anexar o exame audiológico a este Termo em um único arquivo digital em formato PDF (na ficha de inscrição u�lizar a função – Outros documentos
conforme Edital).

Referência: Processo nº 23075.028227/2021-84 SEI nº 3555521


