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EDITAL N. 05/2015 

De acordo com a legislação vigente e as decisões do Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino, faço público para conhecimento dos 
interessados, que se encontram abertas as inscrições para o Mestrado Profissional em 

Educação, no período de 13 abril a 04 de maio de 2015. 

 

- NORMAS DO PROCESSO SELETIVO -  

  

1. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO 

 Formulário eletrônico de inscrição preenchido. Disponível em: www.ppge-
mp.ufpr.br/processoseletivo 

 Diploma de graduação em Curso de Licenciatura (Cópia em formato PDF); 

 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 

atuou ou pelas secretarias de educação). Caso haja mais de uma declaração, os 
documentos deverão ser apresentados em um único documento em formato PDF. 

 Comprovante de atuação como professor em efetivo exercício da docência ou 
pedagogo de escola. Modelo de declaração consta no Anexo I (não serão aceitas 
declarações em outro modelo). 

  Documentos pessoais: cópia de frente e verso da carteira de Identidade e CPF (caso o 
número de CPF não conste no RG). Em caso de cidadãos estrangeiros residente no Brasil, 
apresentar o Registro Nacional para Estrangeiros (RNE) – (Cópia em formato PDF); 

 Currículo Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br/). Enviar o link do Curriculum Lattes no 
formulário eletrônico de inscrição. Não serão aceitos outros modelos de currículo; 

 Anteprojeto de pesquisa (em formato PDF). O tema de pesquisa deve estar 
relacionado ao contexto da Educação Básica Escolar. 

 O anteprojeto deverá ter no máximo 15 páginas. Letra Times New Roman 12, espaço 
1,5. O anteprojeto deve seguir a seguinte estrutura: 

Folha de rosto: nome do pesquisador, título do trabalho e ano; 
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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 o processo de 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 pesquisador demonstra a sua familiarização 
com as idéias, 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. 

OBS: Não serão aceitas inscrições que não apresentem a documentação completa prevista 

neste Edital. 

 
1.a. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

Após o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, todos os documentos 

deverão ser anexados (em formato PDF). Ao final do processo, o candidato deverá imprimir o 

comprovante de inscrição e apresenta-lo em todas as etapas da seleção. 

As inscrições serão abertas no dia 13 de abril às 9h e encerram às 19h do dia 04 de 
maio de 2015. Depois deste horário o sistema será encerrado automaticamente. 

 
2. CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO E DO PROCESSO SELETIVO  

Período (2015): Procedimentos: 
13 de abril a 04 de maio Período de inscrições 
08 de maio Divulgação da homologação das inscrições e do ensalamento  

em edital a ser fixado no 1º andar do Ed. D. Pedro I (Campus 
Reitoria) e na internet (www.educacao.ufpr.br). 

11 e 12 de maio Período de solicitação de recursos sobre a homologação de 
inscrições. 

13 de maio Divulgação da homologação das inscrições após examinados os 
pedidos de recurso. 

17 de maio (domingo)  1ª Etapa - Prova Escrita (eliminatória) 
Horário: Das 14h às 17h 
Local: Campus Reitoria - Rua General Carneiro, 460 - Edifício D. 
Pedro I. 

03 de junho Divulgação em edital e na Internet dos resultados da 1ª etapa 
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do processo seletivo e o ensalamento para as entrevistas. 
08 e 09 de junho Período de pedido de vistas as provas. 
10 e 11 de junho Período de solicitação de recursos sobre o resultado da 1ª 

etapa do processo seletivo. 
15 a 26 de junho 2ª Etapa – Entrevistas, Análise de Currículo e Anteprojeto 

(eliminatória e classificatória conforme o Regulamento do 
Programa – Art. 26), nas dependências do Edifício D. Pedro I - 
Rua General Carneiro 460.  

03 de julho Divulgação em edital e na Internet dos resultados finais. 
06 e 07 de julho Período de solicitação de recursos sobre o resultado final do 

processo seletivo. 
09 de julho Resultado final após período de recursos 
03 de agosto Recepção dos novos mestrandos 
03 e 04 de agosto Período de matrículas 
31 de agosto Aula inaugural 
01 de setembro a 09 de 
dezembro de 2015. 

Período de aulas e orientações do 1º Semestre do Curso. 

 

Do Processo Seletivo: 

 O período de inscrição para o processo seletivo está determinado no calendário 
constante neste Edital; 

 Poderão participar do processo seletivo os candidatos que estejam em efetivo 
exercício da docência ou função pedagógica (Pedagogos de Escola) na Educação Básica e 

sejam portadores de diploma de Licenciatura em cursos reconhecidos pelo Ministério de 
Educação; 

 O candidato deverá se responsabilizar pela veracidade de todas as informações 

fornecidas no formulário de inscrição; 

 A não entrega de todos os documentos requeridos no prazo estipulado neste Edital 
implica na eliminação do candidato no processo seletivo; 

 O candidato portador de necessidade especial deverá comunicar esse fato no 
formulário eletrônico de inscrição, especificando a natureza das adaptações que devem 

ser providenciadas para a sua participação no processo seletivo. 

 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 

deverá levar uma acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e será 
responsável pela guarda da criança; 

 A seleção observará a Resolução n.65/09 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da Universidade Federal do Paraná, em seu artigo 34 (parágrafos 2º, 3º e 4º) referente às 
vagas destinadas aos servidores da UFPR; 
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 Todos os aparelhos eletrônicos de comunicação, tais como: telefones celulares, pagers, 
bipers, tablets, ou quaisquer outros receptores ou transmissores de dados e mensagens, 
deverão ser desligados e guardados antes do início da Prova; 

 A inscrição para o Processo Seletivo para o Mestrado Profissional em Educação implica 
o reconhecimento e a aceitação pelo candidato da totalidade das condições previstas 
neste Edital. 

OBS.: Os resultados serão divulgados via Internet pela home-page do PPGE: Teoria e Prática de 

Ensino, cujo endereço é (http://www.ppge-mp.ufpr.br). NÃO SERÃO INFORMADOS 
RESULTADOS POR TELEFONE.  

 
3. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

O comprovante de inscrição gerado pelo sistema após o envio dos documentos deverá ser 
apresentado, juntamente com a carteira de identidade, em todas as etapas da seleção. Caso 
haja mais de uma inscrição com o mesmo CPF, será considerado apenas o número referente 

à última inscrição. 

 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1ª Etapa (eliminatória) - Prova Escrita:  

Coerência e coesão textual, construção e sustentação de argumentos, articulação 
teórico/prática, capacidade de síntese e sistematização coerente com o enunciado da prova. 

OBS: A prova escrita deverá ser redigida em Língua Portuguesa. Não serão corrigidas provas 

redigidas em outro idioma. A prova escrita deverá ser identificada apenas com o código de 
inscrição. 

2ª Etapa (eliminatória e classificatória; somente para os candidatos aprovados na primeira 
etapa) – Entrevista, Análise de Currículo e anteprojeto: 

 Entrevista Individual: visa obter dados complementares sobre o projeto de pesquisa, a 
prova escrita e o currículo do candidato. Serão avaliados os conhecimentos e a 
experiência dos candidatos relacionados à proposta de pesquisa; à capacidade de 

responder a questionamentos; à motivação do estudo; e a disponibilidade de tempo 
para realização do Mestrado. 

 Anteprojeto: 

Serão avaliados os seguintes aspectos: adequação da investigação à área de 
Concentração do Programa; aproximações com as temáticas das pesquisas realizadas 
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pelo possível orientador; coerência teórico-metodológica; relevância da pesquisa para 

a área; qualidade da redação. 

 Análise do Curriculum Lattes: 

Serão avaliados os seguintes aspectos: Formação acadêmica; atividades profissionais e 
de pesquisa; publicações; participação em eventos científicos e acadêmicos. 

 

IMPORTANTE. NO DIA DA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA, O CANDIDATO DEVERÁ ENTREGAR 
CÓPIA DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O CURRÍCULO. 

 
5. BANCA EXAMINADORA 

Será designada uma banca composta por três doutores titulares e um suplente, para 
provimento de vagas definidas segundo os projetos de pesquisa em andamento e a 
disponibilidade dos professores orientadores, observado o limite máximo estabelecido pelo 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino. A 

banca examinadora, de acordo com as suas necessidades, poderá convocar outros professores 
do programa para auxiliar no processo seletivo. 

 

6. RELAÇÃO DE VAGAS POR ÁREAS DE PESQUISA  

Nome Do Professor(A) Vagas Áreas de pesquisa 

1. Araci Assineli Luz 02 

Temas sociais contemporâneos, Formação e 
Prática Docente no Ensino de Ciências e 
Biologia, Complexidade e Bioecologia do 
Desenvolvimento Humano 

2.   Daniele Saheb 03 Educação Infantil e Alfabetização 

3. Elisa Maria Dalla-Bona 03 Letramento literário; literatura infantil; leitura e 
escrita literária na Educação Básica 

4. Ettiène Guérios 01 Educação Matemática 

5. Ivanilda Higa 01 Ensino de Ciências 

6. Jean Gonçalves 01 Teatro, Linguagem e Educação; Estudos da 
Performance na Educação. 

7. Marília A. Torales Campos 02 Educação Ambiental 

8. Maurício Fagundes 02 Formação de Professores e Práticas 
Pedagógicas 

9. Nuria Pons V. Camas 04 Educação e Novas Tecnologias 

10. Odisséa Boaventura De Oliveira 01 Ensino de Ciências 
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11. Ricardo Antunes de Sá 01 Formação e Prática Docente: Complexidade, 
Tecnologias e mídias digitais na escola. 

12.    Sonia Haracemiv 02 Educação de Jovens e Adultos 

13. Veronica Branco 02 Educação Integral e Alfabetização 

Total de vagas 25  

 

OBS. No formulário de inscrição o candidato deverá informar a área de pesquisa que deseja ser 

avaliado. No entanto, pelas características do anteprojeto, a comissão de seleção poderá 

encaminha-lo a outra área. 

 

7. BIBLIOGRAFIA INDICADA PARA PROVA ESCRITA  

 
ESQUINSANI, R. S. S.; ESQUINSANI, V. A. Políticas e perspectivas do trabalho docente na 
educação básica: Agenda atual.  Rev. Teoria e Prática da Educação, Maringá, v. 15, n. 2, p. 75-
83, maio./ago. 2012. Disponível em: 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc/article/view/17414/10392 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742005000200006 
LÜDKE, Menga; CRUZ, Giseli Barreto da. Aproximando universidade e escola de educação 
básica pela pesquisa. Cad. Pesqui. vol.35 n.125 São Paulo May/Aug. 2005. Disponível em:  
http://www2.fe.usp.br/~gpef/teses/grupo_01.pdf 
LUDKE, Menga; CRUZ, Giseli Barreto da; BOING, Luiz Alberto. A pesquisa do professor da 
educação básica em questão. Rev. Bras. Educ. [online]. 2009, vol. 14, n. 42, p. 456-468. 
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v14n42/v14n42a05.pdf 
OLIVEIRA, I. B. Docência na Educação Básica: saberes, desafios e perspectivas. Revista 
Contrapontos, Itajaí, V.9, n.3, pp18-31, set/dez 2009. Disponível em: 

http://www6.univali.br/seer/index.php/rc/article/view/1212 

SAMPAIO, Maria das Mercês Ferreira; MARIN, Alda Junqueira. Precarização do trabalho 
docente e seus efeitos sobre as práticas curriculares. Educ. Soc.,  Campinas ,  v. 25, n. 89, dez.  
2004 .   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

73302004000400007&lng=pt&nrm=iso 

 
8. RESULTADO FINAL 

O resultado final será divulgado por ordem alfabética. A classificação dos candidatos é definida 

pelas bancas examinadoras. As vagas oferecidas não serão obrigatoriamente preenchidas. As 
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notas finais serão disponibilizadas para consulta dos candidatos na Secretaria do Programa 

após o término do processo seletivo. 

 

9. PRAZO DE REALIZAÇÃO DO CURSO 

 Os candidatos aprovados terão o prazo máximo de 24 meses para conclusão do curso, a 
contar da data da matrícula, conforme Resolução 65/09 - Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE)-UFPR. 

 
10. RECURSOS 

Os recursos ao processo seletivo deverão ser encaminhados por escrito à Coordenação do 

Programa de Pós-graduação em um prazo de dois dias úteis após a divulgação dos resultados. 

 
 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 Os candidatos deverão apresentar-se pelo menos 15 minutos antes na sala em que 
será realizada cada uma das etapas do processo seletivo.  

 É vetada a entrada de candidatos após o início da prova escrita. 

 No dia de realização da prova escrita, todos os candidatos deverão apresentar um 
documento de identificação com foto (carteira de motorista ou RG). 

 Cada candidato será responsável por trazer material necessário para realização da 
prova escrita, assim, vale lembrar que é imprescindível trazer duas canetas de cor azul. 

 

12. CASOS OMISSOS 

As situações não previstas neste Edital serão resolvidas pelo Colegiado do Programa de 

Pós Graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino, atendendo a legislação vigente. 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Marília Andrade Torales Campos 

Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Educação  

Curitiba, abril de 2015. 
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ANEXO I 

 

 
DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO NA ESCOLA (Professor/Pedagogo) 

 
 

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

ENDEREÇO), pertencente da Rede Ensino (PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE __ OU DA REDE PÚBLICA 

ESTADUAL DO___ Ou AS REDES DE ENSINO PRIVADO), declaro junto a Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino que o professor/a (NOME 

COMPLETO DO SOLICITANTE DA DECLARAÇÃO E RG) atua em 2015 como 

(PEDAGOGO(A) ou PROFESSOR(A) da Educação Básica, na(s) seguinte(s) (TURMA, NÍVEL DE 

ENSINO, DISCIPLINA) desta escola, desde (ANO) como professor/a 

EFETIVO(A) ou TEMPORÁRIO(A)  

 

 

(LOCAL), (DATA) 

 

 

___________________________ 

Assinatura e carimbo da escola 

 

 

Obs: Caso o professor atue em mais de uma escola, incluir a declaração da escola onde o professor terá a maior 

carga horária ou juntar as declarações em um arquivo único em formato PDF. 

Obs. Nas opções “PROFESSOR(A) ou PEDAGOGO(A)” e “EFETIVO(A) ou TEMPORÁRIO(A)”, basta clicar sobre a 

flechinha e escolher a opção.  

 


