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EDITAL Nº 13/2019 

 

De acordo com a legislação vigente e com as decisões do Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, o COORDENADOR NO 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO - PPGE: TPEN 

torna público, a fim de prestação de conhecimento aos interessados, o Edital 

para fundamentação e instrução acerca da Inscrição em Disciplina: Modalidade 

Isolada. 

 

1. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO PROCESSO 

 

a) Aqueles e aquelas interessados/as em realizar a Inscrição em Disciplina: 

Modalidade Isolada conforme prevista no presente edital deverão possuir 

diploma de graduação em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC).  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

a) A inscrição para Disciplina: Modalidade Isolada deverá ser realizada de 

forma unicamente digital e integralmente gratuita de 00h:01m de 12/08/2019 

até às 23h:59m de 14/08/2019, acessando-se e preenchendo-se formulário 

específico a ser disponibilizado na página eletrônica do PROGRAMA DE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO - PPGE:TPEN: 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgemp/ 

 

b) A inscrição para Disciplina: Modalidade Isolada contempla a seleção de só e 

somente só 1(uma) disciplina a ser cursada pelo (a) interessado (a). Em caso de 

mais de uma inscrição, somente a primeira em ordem cronológica será 

considerada e computada; 

 

c) Serão ofertadas 3 (três) vagas para um número restrito de disciplinas as quais 

serão: 

 



 
 

EDTP 7024 - TÓPICOS ESPECIAIS III - INTERCULTURALIDADE E HUMANIDADES 

NA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA LIBERTADORA DE PAULO FREIRE 

 

EDTP 7024 - TÓPICOS ESPECIAIS III - EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DESENHO 

UNIVERSAL 

 

EDTP 7001 - CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

 

3. DO ENCAMINHAMENTO DAS ETAPAS 

 

a) Não haverá notificação individualizada daqueles ou daquelas que vierem a 

ser selecionados (as); 

b) Em 19 /08/2019, divulgar-se-á na página eletrônica do PROGRAMA DE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO - PPGE:TPEN: 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgemp/ tabela especificando os (as) 

interessados (as) selecionados (as), bem como horário e local para realização 

de provas de caráter eliminatório; 

 

c) As datas previstas para realização das provas de seleção variarão entre os 

dias 20/08/2019 e 23/08/2019; 

 

d) Não haverá divulgação de referência bibliográfica específica para fins de 

realização das provas. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) Não está prevista a oferta de informações adicionais referentes a este edital. 

b) O horário de referência a ser considerado em todas as etapas, físicas ou 

digitais, e em todas as coordenadas de tempo previstas neste edital será o 

Horário Oficial de Brasília, segundo o Observatório Nacional, disponível no 

serviço telefônico 130. 

c) Casos omissos ao presente edital deverão ser encaminhados ao órgão 

Colegiado do PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO - 

PPGE:TPEN. 

 

Ricardo Antunes de Sá 

Coordenador PPGE:TPEn 
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