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EDITAL Nº 01 DE PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA DE ENSINO 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Educação: Teoria e Prática de 

Ensino, da Universidade Federal do Paraná, no uso das suas atribuições legais e 

regimentais e considerando: 

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

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

- a Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, a qual regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal; 

- o Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná; 

- as normas internas do Programa de Pós-graduação em Educação: Teoria e Prática 
de Ensino, da Universidade Federal do Paraná, e 

- a Recomendação n° 09/2016 da Procuradoria da República no Estado do Paraná. 

 

RESOLVE: 

estabelecer datas, critérios e procedimentos para a seleção e admissão no Programa 

de Pós-graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino (Mestrado Profissional), 

daqui para frente denominado Programa, na forma deste Edital. 

 

DA ABRANGÊNCIA 
 
Art. 1º Aplica-se este Edital ao processo seletivo para o ingresso no segundo 

semestre de 2018. 
 
 
DAS VAGAS 
 
Art. 2º Serão ofertadas 41 vagas alocadas por professor orientador do corpo docente, 

conforme Anexo I deste Edital. 
 



Parágrafo único O Programa destinará 5% (cinco por cento) de suas vagas a 

servidores da UFPR, conforme exigência da Resolução Nº 32/17-CEPE, Art. 23 

parágrafo 3º. Em caso de sobra de vagas destinadas aos servidores, as mesmas 

deverão ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados no processo 

seletivo. 
 

Art. 3º Somente ingressarão os candidatos aprovados e classificados. 

 

DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 4º No ato da inscrição o candidato deverá optar por uma das áreas temáticas 

definidas no Anexo I. 
 

Art. 5º As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período previsto no 

Cronograma deste Edital. 

 

§1º As inscrições deverão ser realizadas no Sistema de Gestão Acadêmica da 

Pós-graduação (SIGA), disponível no endereço eletrônico www.ppge-mp.ufpr.br, 
item de menu Processo Seletivo. 
§2º Não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio, com 

informações incompletas, tampouco após o prazo final de recebimento 

estabelecido no Cronograma deste Edital. 

 

Art. 6º Para efetivação da inscrição, o candidato deverá ao preencher a ficha 

eletrônica inserir todos os documentos, abaixo listados, digitalizados e salvos em 

formato PDF: 

 

a) cópia do diploma ou documento comprobatório de conclusão de graduação 

em Curso de Licenciatura ou complementação em formação pedagógica. Não 

serão aceitas certidões de concluintes a mais de 1 ano; 

b) comprovante de experiência profissional na Educação Básica de, no mínimo, 

2 anos. A comprovação deverá ser feita por meio de declaração das escolas em 

que o professor/pedagogo atuou e ou pelas Secretarias de Educação, e ou cópia 

da carteira de trabalho. Caso haja mais de uma declaração, ambas deverão ser 

apresentadas em formato PDF em um único documento; 

c) comprovante de atuação como professor em efetivo exercício da docência ou 

pedagogo de escola. O modelo de declaração consta no Anexo II (não serão 



aceitas declarações em outro modelo). Professores e Pedagogos que não estejam 

atuando em escola não podem concorrer a uma vaga. Após preencher o Anexo II, 

datar e assinar o documento com o respectivo carimbo da escola, digitalizá-lo e 

salvá-lo em formato PDF para anexá-lo na ficha de inscrição; 

d) cópia do currículo Lattes (Plataforma CNPq, disponível em 

http://lattes.cnpq.br), cuja documentação comprobatória será exigida caso o 

candidato alcance a segunda etapa da seleção (entrevista); 

e) projeto de pesquisa, conforme a estrutura definida no Anexo III deste Edital, 

relacionado ao contexto da Educação Básica escolar e de acordo com as áreas  

temáticas listadas no Anexo I deste Edital; 

f) uma foto 3X3, ou 4x4 ou NxN (formato quadrado) recente, com fundo branco, 

de frente, enquadrando o rosto e sem distorções na imagem; 

g) fotocópia simples dos documentos pessoais: cópia da carteira de identidade 

civil e do CPF e, se for estrangeiro, cópia da folha de identificação do passaporte. 

Serão aceitos também como documentos oficiais de identidade: Carteiras ou 

Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de 

Identidade emitidas por Ordens ou Conselhos de Classe que por lei federal 

valham como documento de identidade (como, por exemplo, as do CREA, OAB, 

CRC); Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação 

(com fotografia e data de validade vigente), na forma da Lei nº 9.053/97. 

 

§ 1º Não serão aceitos pedidos de inclusão ou substituição de documentos.  
§ 2º O candidato deverá imprimir o comprovante de inscrição ao final do 

procedimento e apresentá-lo em todas as etapas da seleção. 
§ 3º Será conferida a documentação requerida dos candidatos classificados para 

a segunda etapa (Art. 13), sendo desclassificados aqueles com documentação 

em desconformidade com o caput deste artigo. 
§ 4º O candidato que se declarar pessoa com necessidades educativas especiais 

deverá, obrigatoriamente, se enquadrar nas categorias discriminadas no Decreto 

Federal nº 3.298/1999, em seus artigos 3º e 4º, este último com a redação dada 

pelo Decreto nº 5.296/2004 e incluir os seguintes documentos no formulário 

eletrônico de inscrição: 

a) atestado médico assinado por um médico especialista na área da deficiência do 

candidato, contendo na descrição clínica o grau ou nível de deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência. Deve ainda conter o 



nome legível ou carimbo, assinatura e CRM do médico que forneceu o atestado. 

Este atestado deverá ter sido emitido nos últimos doze meses; 

b) caso necessite de atendimento especial deverá preencher e anexar no 

momento da inscrição o formulário do Anexo IV deste Edital. Anexar esse 

documento em conjunto com o atestado médico em um único arquivo digital em 

formato PDF (na ficha de inscrição utilizar a função - Outros documentos conforme 

Edital). 
§ 5º O atestado médico apresentado será avaliado por profissional integrante de 

banca designada pelo Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades 

Especiais (NAPNE), da UFPR, a qual apresentará um parecer, validando os 

documentos apresentados e verificará se a condição do candidato atende o caput 

deste parágrafo. 
§ 6º A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da 

prova dissertativa deverá levar um(a) acompanhante, que ficará em sala 

reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. Na 

ficha de inscrição, no campo destinado a informar necessidades especiais, 

escolher “outro” e especificar “amamentação”. 

 

 

DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO 
 
Art. 7º A seleção será coordenada por uma Comissão de Seleção composta por no 

mínimo, 3 (três) membros efetivos e 1 (um) suplente dentre os integrantes do corpo 

docente do Programa e designada pelo seu Colegiado. 
 
Art. 8º A Comissão de Seleção designará os professores do Programa que comporão 

as bancas nas diferentes etapas do processo seletivo. 
 
Art. 9º As bancas examinadoras não poderão ser formadas por servidor ou terceiro 

que, em relação ao candidato:  

 

I - seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau;  

II - esteja litigando judicial ou administrativamente com candidato ou respectivo 

cônjuge ou companheiro;  

III - tenha amizade ou inimizade notória com algum dos candidatos ou com os 

respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau;  



IV - tenha tido alguma relação de orientação ou coautoria de trabalhos 

acadêmicos com algum dos candidatos. 

 

§1º O servidor ou terceiro nomeado para integrar a banca examinadora deverá 

comunicar, por escrito, eventual impedimento ou suspeição à Comissão de 

Seleção. 
§2º O servidor ou terceiro nomeado para integrar a banca examinadora deverá 

declarar por escrito que não se enquadra em quaisquer das hipóteses de 

impedimento e suspeição mencionadas no caput. 

 

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 10 O processo seletivo para ingresso será dividido em quatro etapas, todas 

conduzidas pela Comissão de Seleção. 
 
Art. 11 Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete inteiros) em 

qualquer das etapas do processo. 

 

Art. 12 A primeira etapa do processo seletivo consistirá de uma prova dissertativa, 

de caráter eliminatório, cujo conteúdo estará relacionado às bibliografias constantes no 

Anexo V deste Edital e cujos critérios de avaliação estão discriminados no Anexo VI 
deste Edital. 
 

§ 1º Todos os aparelhos eletrônicos e digitais de comunicação deverão ser 

desligados e guardados antes do início da Prova. 
§ 2º O comprovante de inscrição gerado pelo sistema após o envio dos 

documentos deverá ser apresentado, juntamente com a carteira de identidade ou 

carteira nacional de habilitação.  
§ 3º  As provas dissertativas não serão identificadas pelos nomes, apenas com o 

número constante no comprovante de inscrição. 
§ 4º  Os candidatos deverão apresentar-se pelo menos 15 minutos antes na sala 

em que será realizada a prova.  
§ 5º  É vetada a entrada de candidatos após o início da prova dissertativa. 
§ 6º Cada candidato será responsável por trazer, pelo menos, duas canetas de cor 

azul. 
§ 7º  A prova será composta de duas questões discursivas e deve ser redigida em 

Língua Portuguesa. 



§ 8º  O resultado desta etapa será divulgado pela Secretaria do Programa em data 

constante ao item Cronograma deste Edital. 
§ 9º Serão considerados habilitados para a segunda etapa aqueles que obtiverem 

nota igual ou superior a 7,0 (sete inteiros) numa escala de 0 (zero) a 10 (dez 

inteiros). 
§ 10 Havendo igualdade de notas serão considerados habilitados para a segunda 

etapa todos os candidatos nesta condição. 

 

Art. 13 A segunda etapa do processo seletivo consistirá em entrevista registrada em 

gravação de áudio, perante banca examinadora constituída por 03 (três) professores 

do corpo docente do Programa.  
 

§1º Os critérios a serem avaliados e sua respectiva pontuação estão discriminados 

no Anexo VII deste Edital. 
§2º Os integrantes da banca examinadora atribuirão, individualmente, nota de 0 

(zero) a 10 (dez inteiros). 
§3º Ao comparecer para a entrevista, o candidato deverá apresentar a 

documentação comprobatória do declarado no Currículo Lattes, sob pena de 
desclassificação. 

 

Art. 14 A terceira etapa do processo seletivo consistirá na análise do projeto 

de pesquisa pelo professor orientador indicado pelo candidato. 
 

§1º Os critérios a serem avaliados e sua respectiva pontuação estão 

discriminados, no Anexo VII, deste Edital. 
§2º O resultado desta etapa será divulgado pela Secretaria do Programa, em data 

determinada, no item Cronograma deste Edital. 
 

Art. 15 A quarta etapa do processo seletivo consistirá em análise do Currículo Lattes 

do candidato. 
 

Parágrafo único. Os itens a serem avaliados e sua respectiva pontuação estão 

discriminados, no Anexo VII, deste Edital. 
 
Art. 16 Após a quarta etapa será feita a média aritmética das notas atribuídas e serão 

considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima igual ou superior a 



7,0 (sete inteiros) e classificados no máximo até o limite determinado no Art. 2º deste 

Edital. 

 

§ 1º  A lista dos aprovados e classificados obedecerá ao limite máximo de vagas 

previstas no Art. 2 deste Edital. 
§ 2º Nos casos em que o número de candidatos aprovados com a mesma nota 

superar o limite das vagas oferecidas pelo professor orientador o Programa 

absorverá os candidatos. 
§ 3º O número de candidatos classificados poderá ser menor do que o número de 

vagas estabelecido neste Edital. 
§ 4º O resultado desta etapa será divulgado em data determinada no item 

Cronograma deste Edital. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 17 Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes 

relacionados a este processo seletivo serão veiculados, cumulativamente, no 

endereço eletrônico do Programa, e terão sua versão impressa afixada em quadro de 

avisos na Secretaria do Programa. 
 

Art. 18 O representante discente, membro do Colegiado do Programa, poderá 

participar como observador em todas as etapas do processo seletivo. 
 

Art. 19 Os candidatos poderão interpor recurso administrativo em cada etapa do 

processo seletivo.  

 

§ 1º O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias e começará a 

contar a partir da data de divulgação dos resultados, no sítio eletrônico do 

Programa.  
§ 2º O recurso deverá ser entregue na Secretaria do Programa, pessoalmente 

ou por procuração específica com assinatura reconhecida em cartório. 
§ 3º As datas de divulgação dos resultados preliminares e os prazos para 

interposição de recursos serão divulgados no Cronograma deste Edital. 

 



Art. 20 Os candidatos poderão solicitar em cada etapa do processo seletivo a vista 

das suas provas, das fichas de avaliação e da gravação de entrevista, em até 02 (dois) 

dias após a divulgação do resultado daquela etapa.  

 

§ 1º  A solicitação deverá ser realizada na Secretaria do Programa, 

pessoalmente ou por procuração específica com assinatura reconhecida em 

cartório. 

  
Art. 21 O Resultado Final com a relação nominal dos candidatos será publicado por 

ordem decrescente de classificação e os respectivos professores orientadores. 

 

§ 1º Serão considerados classificados os candidatos com as maiores notas 

finais até o limite de vagas de cada professor orientador.  
§ 2º Os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0 (sete 

inteiros) e não alcançarem classificação serão considerados aprovados e 

seus nomes serão divulgados em lista suplementar, por ordem decrescente 

por orientador. 
 
Art. 22 As notas finais de todos os candidatos referentes a cada uma das etapas 

estarão disponíveis para consulta na Secretaria do Programa após o término do 

processo seletivo. 

 

Art. 23 Não serão divulgados resultados por telefone ou por e-mail. 

 

Art. 24 Os candidatos selecionados devem realizar a matrícula no Programa na data 

indicada no item Cronograma deste Edital. A não realização da matrícula no prazo 

implica a perda da vaga. 

 

DO CRONOGRAMA 
 
Art. 25 O Cronograma com os prazos para as etapas de que trata este Edital é 

apresentado a seguir: 

 

Etapa  Data / prazo 
Inscrição 10 de abril a 10 de maio de 2018 

(Limite de 23h59 para finalizar a inscrição 
com a impressão do comprovante do 
protocolo de inscrição. Após este horário 
não serão finalizadas as inscrições.) 
 



Publicação do edital de ensalamento 16 de maio de 2018, até às 18h 

Endereço eletrônico www.ppge-
mp.ufpr.br, item de menu Processo 
Seletivo. 

Edital afixado na entrada da sala 112, 1º 
andar, Edifício D. Pedro I, Rua General 
Carneiro, 460. 

 
1ª etapa: prova dissertativa 20 de maio de 2018 

Horário: Das 14h às 17h 
Local: Campus Reitoria - Rua General 
Carneiro, 460 - Edifício D. Pedro I. 
 

Divulgação do resultado da 1ª etapa 6 de junho de 2018, até às 18h 

Endereço eletrônico www.ppge-
mp.ufpr.br, item de menu Processo 
Seletivo. 

Edital afixado na entrada da sala 112, 1º 
andar, Edifício D. Pedro I, Rua General 
Carneiro, 460. 

 

Recurso do resultado da 1ª etapa Até 8 de junho de 2018, às 18h 

Sala 112, 1º andar, Edifício D. Pedro I, 
Rua General Carneiro, 460. 

 

Resultado da 1ª etapa após recursos Até 12 de junho de 2018, às 18h 

Sala 112, 1º andar, Edifício D. Pedro I, 
Rua General Carneiro, 460. 

 

Divulgação do ensalamento das entrevistas 15 de junho de 2018, às 18h 

Endereço eletrônico www.ppge-
mp.ufpr.br, item de menu Processo 
Seletivo. 

Edital afixado na entrada da sala 112, 1º 
andar, Edifício D. Pedro I, Rua General 
Carneiro, 460. 

Divulgação dos resultados da 2ª, 3ª e 4ª 
etapas e Resultado Final 
 

2 de julho de 2018, às 18h 

Endereço eletrônico www.ppge-
mp.ufpr.br, item de menu Processo 
Seletivo. 

Edital afixado na entrada da sala 112, 1º 
andar, Edifício D. Pedro I, Rua General 
Carneiro, 460. 
 

Recurso do resultado final Até 4 de julho de 2018, às 18h 

Sala 112, 1º andar, Edifício D. Pedro I, 
Rua General Carneiro, 460. 
 



Resultado definitivo 9 de julho de 2018, às 18h 

Endereço eletrônico www.ppge-
mp.ufpr.br, item de menu Processo 
Seletivo. 

Edital afixado na entrada da sala 112, 1º 
andar, Edifício D. Pedro I, Rua General 
Carneiro, 460. 

 

Matrícula 20 e 21 de agosto de 2018 

 

Início das aulas 27 de agosto de 2018, às 19h 

Local: Campus Reitoria - Rua General 
Carneiro, 460 - Edifício D. Pedro I. 

 

 

Art. 26  Para os casos em que seja necessário alterar quaisquer dos prazos definidos 

neste cronograma, a comunicação será feita com antecedência mínima de 24 horas, 

em Edital veiculado, cumulativamente, no endereço eletrônico do Programa e com a 

versão impressa afixada em quadro de avisos na Secretaria do Programa.  

 

Art. 27  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

Curitiba, 10 de abril de 2018 

 

 

 
Profª Drª Odisséa Boaventura de Oliveira 

Coordenadora do PPGE:TPEN e Presidente do Colegiado 



ANEXO I – DOCENTES, NÚMERO DE VAGAS E ÁREAS DE PESQUISA 
 
Nome do(a) Professor(a) Vagas Áreas de pesquisa 
Adriana Augusta Benigno dos 
Santos Luz 
 

 
02 

- Tecnologias educacionais 
- Inovações e Práticas de ensino 
 

 
Adriana Vaz 
 

 
02 

- Ensino de artes visuais 
- Educação e diversidade 
- Educação estética. 

Adriane Knoblauch 01 
Linguagem e práticas escolares para 
alfabetização e letramento: perspectiva 
bourdieusiana 

Anderson Roges Teixeira  Góes 02 
Tecnologia educacional na educação 
matemática  
 

Claudia Madruga Cunha 02 
Filosofia da diferença e educação: estudos do 
currículo e da cultura na escola  
 

 
Eduardo Fofonca 
 

 
03 

 

- Multiletramentos, linguagem(ns) e cultura digital 
- Metodologias Pedagógicas Inovadoras: 
mobilidade e práticas de ensino 
-Tecnologias Digitais na Educação Básica 

Ettiène Guérios 01 Educação Matemática 

Guilherme da Silva Gasparotto 02 Prática de Ensino da Educação Física 

Jacques de Lima Ferreira 03 - Formação e Desenvolvimento Profissional  
  Docente 
-  Prática Pedagógica no Cotidiano Escolar 

João Paulo Pooli 03 Sociologia da Educação: infância e cultura 
 

Kátia Maria Kasper 02 - Educação e Diferença 
- Educação e Arte 

Marília Andrade Torales Campos 02 
Educação Ambiental e práticas pedagógicas 
escolares 
 

Marlene Schussler D’Aroz 02 Privação Cultural na Infância 

Michelle Bocchi Gonçalves 02 
- Estudos da performance na educação 
- Linguagem e discurso no ensino de Ciências 
 

Nuria Pons Villardel Camas 02 Educação e Novas Tecnologias 

Odisséa Boaventura de Oliveira 01 Ensino de Ciências 

Rossano Silva 02 Ensino de Artes Visuais e o uso da Imagem  
na Educação Básica 

Selma dos Santos Rosa 
 

02  Integração de Tecnologias Digitais na 
Educação 
 

Sonia Haracemiv 01 Educação de Jovens, Adultos e Idosos 

Vanessa Marion Andreoli 
 

02 Educação Ambiental e Educação do Campo 
 

Veronica Branco 02 - Educação Integral  
- Alfabetização  

Total de vagas 41  



ANEXO II – MODELO DE COMPROVANTE DE ATUAÇÃO COMO PROFESSOR EM 
EFETIVO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA OU PEDAGOGO DE ESCOLA 

 

 

COMPROVANTE DE ATUAÇÃO COMO PROFESSOR EM EFETIVO EXERCÍCIO DA 
DOCÊNCIA OU PEDAGOGO DE ESCOLA 

 
 

Eu, Prof.(a) (NOME DO DIRETOR DA ESCOLA E RG), diretor(a) da Escola (NOME 

DA ESCOLA E ENDEREÇO), pertencente à Rede de Ensino (PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE __ OU DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO___ Ou AS REDES DE 

ENSINO PRIVADO), declaro à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Teoria e Prática de Ensino que (NOME COMPLETO DO SOLICITANTE DA 

DECLARAÇÃO E RG) atua em 2016 como  (PEDAGOGO(A) ou PROFESSOR(A) da 

Educação Básica, na(s) seguinte(s) (TURMA, NÍVEL DE ENSINO, DISCIPLINA) desta 

escola, desde MÊS ANO com vínculo  EFETIVO ou TEMPORÁRIO  

 

(LOCAL), (DATA) 

 

 

___________________________ 

Assinatura e carimbo da escola 

 
 
Obs: Caso o(a) professor(a) atue em mais de uma escola, incluir a declaração do local 
onde tem a maior carga horária ou pode juntar as declarações em um arquivo único 
em formato PDF. 



ANEXO III – ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA (DISSERTAÇÃO)  

O projeto deverá ser salvo em formato PDF, ter no máximo 15 páginas, letra Times 
New Roman 12, espaço 1,5. Seguir a seguinte estrutura: 

 

 

Folha de rosto: nome do candidato, título do trabalho e ano; 

 

1. Apresentação – Delimitação do problema e do objeto da investigação, 
demonstrando a sua articulação entre teoria e prática na docência no contexto da 
Educação Básica. 

 

2. Justificativa - argumentação sobre a relevância do estudo para o campo do 
conhecimento educacional e a justificativa da motivação pela escolha do tema. 

 

3. Objetivos - enunciado sintético que identifica o que se pretende atingir com a 
pesquisa. 

 

4. Revisão de literatura - texto no qual o candidato demonstra a sua familiarização 
com as ideias, obras e autores do campo temático que circunscreve o objeto de 
investigação delimitado em seu projeto. 

 

5. Referências - relação de obras utilizadas, de acordo com as normas estabelecidas 
pela ABNT. 



ANEXO IV - FORMULÁRIO ATENDIMENTO ESPECIAL  
ATENÇÂO:  
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 emitido pelo NAPNE (Núcleo de Atendimento a 
Pessoas com Necessidades Especiais) e análise da Comissão de Seleção. 

 
 
 

PROCESSO SELETIVO ____/_____ 
 

PARA CANDIDATOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 
 

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

Eu 

____________________________________________________________, (telefone 

para contato) __________________________, candidato ao processo seletivo 

_______ do Programa de Pós-Graduação em _______________, informo que sou 

Portador de Necessidade Educativa Especial e solicito providências necessárias para 

realização das provas, conforme discriminado abaixo.  
 

1. Deficiência:  ________________________________________________________________  

2. Tipo de impedimento:  _________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

3. O que precisa para realizar a prova? (tempo/equipamento/etc.):  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

 

 

 
____________________________                          ___________________________ 

               
                   Local e data                                                            Assinatura do candidato 
 



 
ANEXO V - BIBLIOGRAFIA INDICADA PARA PROVA DISSERTATIVA 
 
 
 
LÜDKE, M. O professor, seu saber e sua pesquisa. Educação & Sociedade, Cedes, n. 
74, p. 76-96, Ano XXII abril 2001. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v22n74/a06v2274.pdf> 

  
MARCELO, C. Desenvolvimento Profissional Docente: passado e futuro. Sísifo - 
Revista de Ciências da Educação . n. 8, p.7-22,  2009. Disponível em: 
<http://www.upf.br/_uploads/Conteudo/ppgecm/Desenvolvimento_profissional_docente
.pdf> 

MOREIRA, A. F. e CANDAU, V. M. Educação escolar e cultura(s): construindo 
caminhos. Revista Brasileira de Educação . n. 23, p. 156-168, 2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbedu/n23/n23a11.pdf> 
  

OLIVEIRA, I.B. Docência na Educação Básica: saberes, desafios e perspectivas. 
Contrapontos, Itajaí, vol. 9, n. 3, p. 18-31, set/dez 2009. Disponível em: 
<http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rc/article/view/1212/1469> 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA 
 

 
Nº de inscrição do candidato: 
 
CRITÉRIOS 
 

Ponto máximo Pontos obtidos 

Coerência, coesão textual e respeito à norma 
culta 

20  

Construção, sustentação de argumentos 
coerentes com o enunciado das questões e 
com a bibliografia indicada 

60  

Capacidade de síntese e sistematização 20  

TOTAL 100  

 
   
   
 
NOTA (de 0 a 100):  _______________ 
 
CLASSIFICADO (     )     DESCLASSIFICADO (     )   
 



ANEXO  VII – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA 2ª, 3ª e 4ª ETAPAS  

Nome do Candidato:_______________________________________________ 
Orientador: ______________________________________________________ 
 
 
ENTREVISTA (segunda etapa) 
TÓPICOS Ponto máximo Pontos obtidos 
Argumentação fundamentada teoricamente sobre o seu 
projeto de pesquisa 

80  

Argumentação sobre a relação do tema de pesquisa com 
sua prática pedagógica 

20  

TOTAL DE PONTOS 100  
 
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA (terceira etapa) 
CRITÉRIOS Ponto máximo Pontos obtidos 
Coerência e coesão textual  10  
Delimitação do objeto 20  
Adequação à área de pesquisa do profº 30  
Suficiência e adequação de argumentos 20  
Relevância e atualidade das referências 20  

TOTAL DE PONTOS 100  
 
ANÁLISE DE CURRÍCULO (quarta etapa) 
(Pontuar somente atividades na área da educação) 

Formação Pontuação por unidade Pontuação 
máxima 

Total 

Diploma de Graduação 70 70  
Participação em Projeto Escola e 
Universidade/PIBIC/PIBID/Licenciar 

1 por projeto 2  

Aperfeiçoamento (acima de 180 hs) 1 por curso 2  
Especialização / PDE 1,5 por curso 3  

Experiência Profissional    
Na Educação Básica 1 por ano 7  
Supervisor de PIBID ou equivalente 1 por ano 2  

Produção / Eventos    
Publicações 0,5 (resumo) 

1 (texto completo anais)  
5 (artigo periódico) 
5 (capítulo livro)  
1,0 (autor de livro) 

6  

Produção de material didático 1 por material 2  
Participação em eventos 1 por evento 3  
Apresentação de trabalho em evento 1 por apresentação 3  
 TOTAL DE PONTOS 100  
 
QUADRO GERAL DE NOTAS  

NOTAS 
Nota Prova 
Dissertativa 

 

Nota 
Entrevista  

 

Nota  
Projeto 

 

Nota 
Currículo 

 

MÉDIA 
FINAL 

 

Aprovado/Reprovado 
 

      
 
 

 


