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PROCESSO SELETIVO MESTRADO 2017 – 2018 
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 100/2017 

 
O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, 

no uso das suas atribuições legais e regimentais, considerando: 

- a Resolução 65/09-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; 

- Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) 

- o Regimento Geral da Universidade Federal do Paraná; 

- as normas internas do Programa de Pós-graduação em Educação 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 aos Cursos de Mestrado 

do Programa de Pós-graduação em Educação, na forma deste Edital. 

DA ABRANGÊNCIA 

Art. 1º Aplica-se este edital ao processo de seleção para o ingresso nos Cursos de Mestrado do 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, daqui pra frente 

denominado PPGE, para ingresso em abril de 2018. 

DAS VAGAS 

Art. 2º Serão ofertadas 86 vagas no Mestrado, para as linhas de pesquisa e temáticas, conforme 

Anexo I deste Edital. 

§1º A lista dos/as e classificados/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 normativas da CAPES; 

§2º O limite máximo de vagas não será alterado para o processo seletivo de que trata este 

Edital.  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

2 

 

Art. 3º Somente ingressarão no PPGE os/as candidatos/as aprovados/as. 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 4º No ato da inscrição o/a candidato/a deverá optar por uma das linhas de pesquisa definidas 

no Anexo I. 

Art. 5º As inscrições para o processo seletivo de que trata este Edital serão realizadas no período 

28/08 a 18/09/2017 conforme o Cronograma deste Edital (Art. 30). 

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

graduação (SIGA), disponível no endereço eletrônico www.ppge.ufpr.br, na página inicial. 

§2º Não serão aceitas inscrições submetidas por qualquer outro meio, com informações 

incompletas ou após o prazo final estabelecido no Cronograma deste Edital (Art. 30). 

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

inserindo os documentos solicitados, todos digitalizados e salvos em formato PDF: 

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

 a.1) Incluir link do Currículo Lattes (não serão aceitos outros modelos de currículo); 

 a.2) Para candidatos/as Trans (Travestis, Transexuais e Transgêneros/as) será utilizado 

o nome social conforme Resolução Nº 29/15 – CEPE. A inscrição poderá ser 

realizada utilizando exclusivamente o nome social. 

b) Preencher o campo de “Atendimento Especial durante a prova”, caso necessário. 

c) Preencher o campo “Formação (Graduação)”; 

d) Selecionar a Linha de Pesquisa desejada; 

e) Preencher o campo “Atividades Profissionais”; 

f) Preencher o campo “Atividades de Docência”; 

g) Anexar em arquivo PDF: 

g.1) Documento de identidade civil (frente e verso) e CPF (em arquivo eletrônico único); 

 g.2) Diploma de Graduação ou declaração de provável formando, em arquivo eletrônico 

único; 

 g.3) Histórico Escolar da Graduação (em arquivo eletrônico único); 

 g.4) Foto 3x4 recente, com fundo branco, enquadrando o rosto e sem distorções na 

imagem; 

 g.5) Projeto de Pesquisa (sem identificação pessoal ou indicação de orientador/a), 

conforme ANEXO II; 

 g.6) Outros documentos conforme edital; 
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§1º Não serão aceitos pedidos de inclusão ou substituição de documentos; 

§2º O/A candidato/a deverá imprimir o comprovante de inscrição ao final do procedimento 

e apresentá-lo em todas as etapas da seleção. Este comprovante será o protocolo da 

inscrição e deverá obrigatoriamente ser trazido para todas as etapas do processo seletivo. 

NÃO SERÁ FORNECIDA SEGUNDA VIA, deverá necessariamente ser impresso ao final 

da inscrição eletrônica. 

§3º Será conferida a documentação requerida dos/as candidatos/as inscritos, sendo 

desclassificados/as aqueles/as com documentação em desconformidade com o caput 

deste artigo. 

§4º O/A candidato/a que se declarar pessoa com deficiência deverá, obrigatoriamente, se 

enquadrar na definição dada pela Lei nº 13.146/2015 em seu Artigo 2º e categorias 

discriminadas no Decreto Federal nº 5.296/2004, em seu artigo 5º § 1º, e incluir os 

seguintes documentos no formulário eletrônico de inscrição: 

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

candidato/a, 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, ou recursos de acessibilidade e de 

tecnologia assistiva necessários para sua participação, o candidato 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 NAPNE (Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais), 

o qual apresentará um parecer, validando os documentos apresentados e verificará se a 

condição do/a candidato/a atende ao 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”. 
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DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 7º A seleção será coordenada por uma Comissão de Seleção composta por um representante 

de cada linha de pesquisa e pelo coordenador e/ou vice-coordenador do PPGE e designada pelo 

Colegiado do Programa, conforme determinado pelo Art. 36 da Resolução 65/09-CEPE. 

Art. 8º Preferencialmente, a correção das provas discursivas e a análise de projetos de pesquisa 

será feita por, ao menos, 2 (dois) examinadores e será adotado o sistema blind review.  

Art. 9º 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 litigando judicial ou administrativamente com candidato/a ou respectivo/a cônjuge 

ou companheiro/a; 

Art. 10 É permitida e incentivada a indicação de observador/a do corpo discente – doutorado - da 

pós-graduação no processo seletivo, com a possibilidade de participação, sem voto, em todas as 

suas fases, com exceção da situação prevista no §4º do Art. 12 deste Edital. 

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 11 O processo seletivo para ingresso no curso de Mestrado do PPGE será dividido em duas 

etapas, ambas conduzidas pela Comissão de Seleção, estabelecida de acordo com o Art. 36 da 

resolução 65/09-CEPE.  

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

eliminatório, cujas referências estarão descritas no Anexo I deste Edital. 

§1º A prova será composta de questões discursivas. 

§2º Conforme prevê o Decreto Federal 5626/2005 e a Lei nº 13.146/2015 em seu Artigo 30 

será facultada aos/às candidatos/as surdos/as a possibilidade de realização de prova 

escrita na modalidade bilíngue (Língua Brasileira de Sinais-Libras e língua portuguesa). A 

prova em Libras deverá ser devidamente registrada por meio de vídeo, com interpretação 

oral simultânea realizada por tradutor intérprete. Na correção da prova escrita do/a 

candidato/a surdo/a que optar pela prova na modalidade bilíngue, serão adotados critérios 

de avaliação diferenciados, adequados a sua condição de usuário do português como 

segunda língua, valorizando o aspecto semântico (conteúdo) do texto e reconhecendo a 

singularidade linguística manifestada no aspecto formal. Durante a realização da prova 
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escrita, será garantido o apoio de tradutores intérpretes de Libras/Língua Portuguesa, se 

solicitado pelo/a candidato/a.  

§3º A prova versará sobre temas que permitam avaliar o conhecimento específico de 

interesse do/a candidato/a, a redação, articulação e análise crítica de acordo com a Linha 

de pesquisa escolhida.  

§4º Serão considerados/as habilitados/as para a segunda etapa, aqueles/as que obtiverem 

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

§5º A prova será identificada exclusivamente pelo número de protocolo, não sendo 

permitido ao/a candidato/a qualquer tipo de assinatura ou marca que permita a 

identificação. 

Art. 13 A segunda etapa do processo seletivo (somente para os/as candidatos/as aprovados/as na 

primeira etapa) consistirá na análise do projeto de pesquisa, análise do currículo lattes e entrevista 

perante banca examinadora destinada para este fim e será constituída por pelo menos 03 (três) 

professores/as do PPGE, em horário e local previamente divulgado através de Edital. A análise do 

projeto e entrevista são eliminatórias; a análise do currículo é classificatória. 

§1º Os critérios a serem avaliados estão discriminados no Anexo III deste Edital.  

§2º Os/As integrantes da banca examinadora atribuirão, individualmente, nota de 0 (zero) 

a 10 (dez). 

§3º Após a entrevista dos/as candidatos/as será feita a média aritmética das notas 

atribuídas e serão considerados/as aprovados/as os/as candidatos/as que obtiverem nota 

mínima igual ou superior a 7,0 (sete inteiros). 

§4º A banca examinadora poderá considerar aprovados/as um número de candidatos/as 

menor do que o número de vagas estabelecido neste Edital. 

Art. 14 A atribuição de notas poderá ser fracionada.  

Art. 15 Em caso de empate na avaliação dos/as candidatos/as, os critérios de desempate 

obedecerão à seguinte ordem:  

a. Maior nota na primeira etapa (prova escrita). 

b. Maior nota na segunda etapa (análise do projeto de pesquisa, do Currículo Lattes e 

entrevista). 
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DOS/AS CANDIDATOS/AS 

Art. 16 Os/As candidatos/as aprovados/as para este edital devem realizar a matrícula no curso de 

Mestrado, conforme calendário do primeiro semestre de 2018 a ser publicado no endereço 

eletrônico do PPGE. A não realização da matrícula no prazo implica a perda da vaga 

Art. 17 Os/As candidatos/as não aprovados/as em cada etapa do processo seletivo poderão 

interpor recurso administrativo. 

§1º O prazo para interposição de recurso contra os resultados preliminares será de 02 

(dois) dias e começará a contar a partir da disponibilização, ao/à candidato/a, de sua prova 

escrita e da ficha de avaliação elaborada pela banca. 

§2º O recurso, conforme formulário disponível no ANEXO V 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 (Art. 30); 

§3º As datas de divulgação dos resultados preliminares e as datas para interposição de 

recursos serão divulgados no Cronograma deste Edital (Art. 30). 

Art. 18 Não será fornecido ao/à candidato/a qualquer documento comprobatório de aprovação no 

processo seletivo, valendo para esse fim, a homologação publicada. 

Art. 19 Será excluído/a da lista de aprovados/as o/a candidato/a que: 

a) Não comparecer em uma das etapas do Processo Seletivo. 

b) Não apresentar os documentos exigidos no prazo estipulado pelo PPGE. 

c) Não atender a qualquer convocação do PPGE. 

Art. 20 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 Seletivo, não podendo deles alegar desconhecimento. 

Art. 21 Se o/a candidato/a necessitar de declaração de participação no Processo Seletivo deverá 

dirigir-se à Secretaria do PPGE no dia da realização de prova e a referida declaração somente 

será entregue no dia e imediatamente após a realização da prova, durante o horário de 

expediente da secretaria. 

Art. 22 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. 

Art. 23 Os/As candidatos/as aprovados/as terão o prazo máximo de 24 meses para conclusão do 

curso, a partir da data da matrícula, conforme Resolução 65/09-CEPE-UFPR. 

mailto:ppge.ufpr@gmail.com
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Art. 24 Após estarem regularmente matriculados/as e quando houver a publicação de edital 

específico, os/as alunos/as poderão participar da seleção para bolsistas. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 25 Não será cobrado qualquer valor a título de inscrição ou mensalidade, o MESTRADO em 

Educação de que trata este edital é gratuito. 

Art. 26 Para a conclusão do MESTRADO em Educação é necessário apresentar a certificação em 

prova de suficiência em língua estrangeira em um idioma, dentre eles inglês, francês, espanhol, 

italiano ou alemão. Esta certificação deve ter sido realizada no máximo em 2016 ou durante o 

curso do MESTRADO, desde que o documento comprobatório seja entregue até o exame de 

qualificação. 

Art. 27 Os editais, portarias, avisos, comunicados e quaisquer outros expedientes relacionados a 

este processo seletivo, assim como os resultados de cada etapa, serão veiculados 

cumulativamente, no endereço eletrônico do PPGE, e terão sua versão impressa afixada em 

quadro de avisos nesta Secretaria. NÃO SERÁO INFORMADOS RESULTADOS POR OUTRA 

VIA. 

Art. 28 Casos omissos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPGE, de 

acordo com a resolução vigente. 

Art. 29 O horário de referência para este Edital será o horário oficial de Brasília, de acordo com o 

Observatório Nacional, disponível no serviço telefônico 130. 
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DO CRONOGRAMA 

Art. 30 O cronograma com os prazos para as etapas de que trata este Edital é apresentado a 
seguir: 

 

Inscrições: 

Publicação do edital 21/08/2017 

Início das Inscrições:  28/08/2017 

Fim do Período das Inscrições: 
(até 23:59, com o fechamento do sistema) 

18/09/2017 

Edital de Homologação das inscrições: 22/09/2017 

Recursos ao Edital de homologação das inscrições: 
(exclusivamente por e-mail, fechamento às 18hs)* 

25 e 26/09/2017 

Edital Final de Homologação das Inscrições: 28/09/2017 

*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: 

Prova Escrita  (das 14:00 às 17:00): 09/10/2017 

Edital de Resultado da Prova Escrita: 30/10/2017 

Período para pedido de vistas ao resultado da prova escrita: 
(Pessoalmente, por ordem de chegada, das 14hs às 17hs) 

06/11/2017 

Recurso ao Resultado da Prova Escrita: 
(exclusivamente por e-mail, fechamento às 18hs)* 

06 e 07/11/2017 

Edital Final da Primeira Etapa (Eliminatória - Prova Escrita): 10/11/2017 

*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: 

Edital de Convocação para a 2ª Etapa do Processo Seletivo: 10/11/2017 

Entrevistas: 14/11 a 01/12/2017 

Edital de Divulgação do Resultado da 2a. Etapa: 11/12/2017 

Edital de Recurso ao Resultados da 2a. Etapa: 
(exclusivamente por e-mail, fechamento às 18hs)* 

12 e 13/12/2017 

Resultado Final do Processo Seletivo:  15/12/2017 

*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. 

mailto:ppge.ufpr@gmail.com
mailto:ppge.ufpr@gmail.com
mailto:ppge.ufpr@gmail.com


 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

9 

 

ANEXO I – LINHAS DE PESQUISA E TEMÁTICAS 

CULTURA, ESCOLA E ENSINO 

TEMÁTICAS PROFESSORES/AS 

Educação Ambiental Valéria Ghisloti Iared 

Educação em Ciências da Natureza Ivanilda Higa 

Educação em Ciências da Natureza 
Estudos da Performance na Educação 

Michelle Bocchi Gonçalves 

Educação em Ciências da Natureza Nilson Marcos Dias Garcia 

Educação em Ciências da Natureza Orliney Guimarães 

Educação Filosófica/Ensino de Filosofia Geraldo Balduíno Horn 

Educação Histórica e Ensino de História  Ana Claudia Urban 

Educação Histórica e Ensino de História 
Maria Auxiliadora Moreira dos Santos 
Schmidt 

Estudos Culturais sobre: Lazer, Cidade, Educação e 
Práticas Corporais 

Simone Rechia 

Formação, atuação e desenvolvimento profissional 
docente 

Regina Cely de Campos Hagemeyer 

Manuais escolares e mídias educativas: produção, 
avaliação e uso 

Tania Maria Braga Garcia Braga 
Garcia 

Pedagogia da diferença, éticas e estéticas afroameríndia Cláudia Madruga Cunha 

Processos de socialização e formação docente: leituras 
bourdieusianas 

Adriane Knoblauch 

Processos de socialização e formação docente: leituras 
bourdieusianas 

Cristina Carta Cardoso 

Tecnologias na Educação, Educação   Dist ncia e 
Formação de professores/as  

Gláucia da Silva Brito 

Referências para a prova escrita: 

AZANHA, José Mario Pires. Cultura Escolar brasileira: um programa de pesquisas. Revista USP: 
Dezembro Janeiro Fevereiro 1990-1991. Disponível em: 
<https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/52136/56181> 

HAGEMEYER, Regina Cely de C.; SÁ, Ricardo A. de e GABARDO, Cleusa Valério. (orgs.) 
Diálogos epistemológicos e culturais. Curitiba: W&A Editores, 2016 (Coleção Pesquisa em 
Cultura e Escola) 

ROCKWELL, Elsie. De huellas, bardas y veredas: una historia cotidiana de la escuela. In: 
ROCKWEL, Elsie (coord). La escuela cotidiana. 2. impr. México, Fondo de Cultura Económica, 
1997. Disponível em: <http://www.nppd.ufpr.br/nppd/wp-content/themes/nppd/arquivos/de-huellas-
bardas-y-veredas-una-historia-cotidiana-de-la-escuela.pdf> 

https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/52136/56181
http://www.nppd.ufpr.br/nppd/wp-content/themes/nppd/arquivos/de-huellas-bardas-y-veredas-una-historia-cotidiana-de-la-escuela.pdf
http://www.nppd.ufpr.br/nppd/wp-content/themes/nppd/arquivos/de-huellas-bardas-y-veredas-una-historia-cotidiana-de-la-escuela.pdf
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SCHMIDT, Maria Auxiliadora; GARCIA, Tânia Maria Braga; HORN, Geraldo Balduíno (Orgs.) 
Diálogos e perspectivas de investigação. Ijuí: UNIJUÍ, 2008 (Coleção Cultura, Escola e Ensino; 
volume 1) 

(Os dois livros estão disponíveis: Livraria do Chain Editora: www.livrariadochain.com.br Rua 
General Carneiro, 441 – Curitiba-PR Fone (41) 3264-3484. E-mail vendas: 
vendas@livrariadochain.com.br) 

COGNIÇÃO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

TEMÁTICAS PROFESSORES/AS 

Emoção e aprendizagem nas práticas educacionais de 
inclusão. 

Denise de Camargo. 

Cognição, corpo e qualidade de vida no 
envelhecimento humano. 

Gislaine Vagetti 

Cognição, aprendizagem e desenvolvimento na 
Educação Física e no Esporte.  

Valdomiro de Oliveira 

Desenvolvimento e aprendizagem a partir de 
pedagogias alternativas. 

Tania Stoltz 

Cognição, moralidade, criatividade e 
autoconhecimento.  

Tania Stoltz 

Cognição e aprendizagem na formação de professores 
que ensinam matemática  

Ettiène Guérios. 

Linguagem, criação verbal e letramento acadêmico 
Miriam Aparecida Graciano de Souza 
Pan 

Relações interpessoais na família e em contextos 
socioeducacionais 

Lídia Natália Dobrianskyj Weber 

Leitura e escrita 
Sandra Regina Kirchner Guimarães 
Veronica Branco 

Educação integral Veronica Branco 

Processos de conscientização e participação 
educativo-comunitária 

Maria De Fátima Quintal de Freitas 

Processo grupal em contextos educacionais Maria De Fátima Quintal de Freitas 

Educação especial e inclusão escolar: planejamento e 
avaliação 

Iasmin Boueri 

Referências para a prova escrita: 

Livro:  

MÄDER, Bruno Jardini (org.). Psicologia escolar/educacional: ações e debates em psicologia 
escolar/educacional. Curitiba: CRP-PR, 2016. (Psicologia em diálogo) Disponível: 
<http://www.portal.crppr.org.br/uploads/ckfinder/files/CRP_Caderno_Educacional_Vpdffinal.pdf> 

Artigo/Capítulo: 

ALVARENGA, P., WEBER, L.N.D.; BOLSONI-SILVA, A.T. Cuidados parentais e desenvolvimento 
socioemocional na infância e na adolescência: uma perspectiva analítico-comportamental. 
Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, XVII n.1, 4-21, 2016. Disponível 
em: <http://www.usp.br/rbtcc/index.php/RBTCC/article/view/827/456> 

http://www.livrariadochain.com.br/
mailto:vendas@livrariadochain.com.br
http://www.portal.crppr.org.br/uploads/ckfinder/files/CRP_Caderno_Educacional_Vpdffinal.pdf
http://www.usp.br/rbtcc/index.php/RBTCC/article/view/827/456
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BECKERT, Michele; IRIGARAY, Tatiana Quarti; TRENTINI, Clarissa Marceli. Qualidade de vida, 
cognição e desempenho nas funções executivas de idosos. Estud. psicol. (Campinas), 
Campinas, v. 29, n. 2, p. 155-162, June 2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
166X2012000200001&lng=en&nrm=iso > 
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-166X2012000200001 

CAMARGO, D. de; BULGACOV, Y. L. M.. A perspectiva estética e expressiva na escola: 
articulando conceitos da psicologia sócio-histórica. Psicol. estud., Maringá, v. 13, n. 3, p. 467-
475,  Sept. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
73722008000300007&lng=en&nrm=iso> 
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-73722008000300007 

FREITAS, M. de F. Q. de. Inserção na comunidade e análise de necessidades: reflexões sobre a 
prática do psicólogo. Psicologia: Reflexão e Crítica [en linea] 1998, 11. Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18811111> 

MENDES, E. G. Breve histórico da Educação Especial no Brasil. Revista Educación y 
Pedagogía, v. 22, n. 57, mayo-agosto, 2010. Disponível em:  
<www.iatreia.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/download/9842/9041> 

MINDAL, C. B.; GUERIOS, E. C. Formação de professores em instituições públicas de ensino 
superior no Brasil: diversidade de problemas, impasses, dilemas e pontos de tensão. Educ. rev., 
Curitiba, n. 50, p. 21-33, Dec. 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
40602013000400003&lng=en&nrm=iso> 
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602013000400003. 

RELOBA, S.; CHIROSA, L.J.; REIGAL, R.E.. Relación entre actividad física, procesos cognitivos y 
rendimiento académico de escolares: revisión de la literatura actual. Rev Andal Med Deporte, 
Sevilla, v. 9, n. 4, p. 166-172, 2016.  Disponível em 
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1888-
75462016000400166&lng=es&nrm=iso> http://dx.doi.org/10.1016/j.ramd.2015.05.008. 

SPINILLO, A. A dimensão social, linguística e cognitiva da compreensão de textos: considerações 
teóricas e aplicadas In: MOTA, M. P. e da; SPINILLO, A. Compreensão de textos. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2013. p.171-198. Disponível em 
<http://www.ppge.ufpr.br/MOTA%20e%20SPINILLO.pdf> 

STOLTZ, T.; WEGER, U. O pensar vivenciado na formação de professores. Educ. rev., Curitiba, 
n. 56, p. 67-83, June 2015. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
40602015000200067&lng=en&nrm=iso> 
http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.41444. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2012000200001&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2012000200001&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-166X2012000200001
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722008000300007&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722008000300007&lng=en&nrm=iso
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.iatreia.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/download/9842/9041
http://dx.doi.org/10.1016/j.ramd.2015.05.008
http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.41444
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EDUCAÇÃO: DIVERSIDADE, DIFERENÇA E DESIGUALDADE SOCIAL 

TEMÁTICAS PROFESSORES/AS 

Avaliação, práticas em educação infantil, respeito ao 
direito das crianças e acesso à educação infantil 

Catarina de Sousa Moro 

Educação e Movimentos Sociais/Educação do Campo Sônia Fátima Schwendler 

Educação e Relações étnico-raciais Paulo Vinicius Batista da Silva 

Educação e Relações étnico-raciais (foco em: 
Educação Infantil, Formação de Professores, Políticas 
Públicas, Currículo, Educação Quilombola) 

Lucimar Rosa Dias 

Educação Especial: políticas e práticas inclusivas 
Laura Ceretta Moreira 
Sueli Fernandes 

Infância (foco em diversidade étnico-racial; construção 
social da infância; sistemas de garantia de direitos da 
criança e do/a adolescente) 

Paulo Vinícius Batista da Silva 

Infância (foco em educação em creche; 
geração; acesso à creche, desigualdades de classe e 
metodologia de pesquisa com crianças ) 

Ângela Maria Scalabrin Coutinho 

Políticas Afirmativas 
Laura Ceretta Moreira 
Paulo Vinicius Batista da Silva 

Políticas e práticas de educação bilíngue para surdos: 
Libras e língua portuguesa 

Sueli Fernandes 

Relações de Gênero/ Diversidade Sexual 
Maria Rita de Assis César 
Sônia Fátima Schwendler 

Referências para a prova escrita: 

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

DUSCHATZKY, Silvia; SKLIAR, Carlos. Os Nomes dos Outros. Reflexões sobre os Usos 
Escolares da Diversidade. Educação & Realidade, v. 25, n. 2, 2000. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/46855/29145> 

GOMES, Nilma Lino. Diversidade e Currículo. In: Indagações sobre currículo: diversidade e 
currículo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag4.pdf> 

RODRIGUES, Tatiane Cosentino; ABRAMOWICZ, Anete. O debate contemporâneo sobre a 
diversidade e a diferença nas políticas e pesquisas em educação. Educação &. Pesquisa. São 
Paulo, v. 39, n. 1, p. 15-30, Mar. 2013. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
97022013000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt> 

SARMENTO, Manuel Jacinto. Geração e alteridade: interrogações a partir da sociologia da 
infância. Educação & Sociedade. São Paulo, v. 26, n. 91, p. 361-378, Mai/ago, 2005. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
73302005000200003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt> 

http://www.scielo.br/pdf/er/n55/0101-4358-er-55-00047.pdf
http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/46855/29145
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302005000200003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302005000200003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
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SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de Identidade: uma introdução à teoria do currículo. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2005. Texto Disponível em: < https://docslide.com.br/documents/livro-tomaz-
tadeu-da-silva-documentos-de-identidade.html> 

SILVA, Tomaz Tadeu; HALL, Stuart; Kathryn Woodward. Identidade e diferença: a perspectiva 
dos estudos culturais. RJ: Vozes. Disponível em: 
<https://xa.yimg.com/kq/groups/18474914/1440030907/name/Identidade+e+Diferen%C3%A7a.pdf
> 

HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO 

TEMÁTICAS PROFESSORES/AS 

Arquivos e acervos históricos escolares e memórias 
sobre educação 

Nadia Gaiofatto Gonçalves 

Congressos educacionais Carlos Eduardo Vieira 

História da educação e imprensa 
Carlos Eduardo Vieira 
Dulce Regina Baggio Osinski 
Liane Maria Bertucci 

História da educação para o trabalho: formação 
profissional e ações educativas 

Liane Maria Bertucci 

História da infância e da educação infantil Gizele de Souza 

História da saúde: saberes, formação e práticas 
educativas 

Liane Maria Bertucci 

História das políticas educacionais Nadia Gaiofatto Gonçalves 

História de práticas e ritos escolares Gizele de Souza 

História do currículo e das disciplinas escolares Nadia Gaiofatto Gonçalves 

História do ensino de história Nadia Gaiofatto Gonçalves 

História dos intelectuais e educação 
Carlos Eduardo Vieira 
Dulce Regina Baggio Osinski 
Rossano Silva 

História dos processos de escolarização Gizele de Souza 

História intelectual: ideias e discursos educativos 
Carlos Eduardo Vieira 
Dulce Regina Baggio Osinski 
Rossano Silva 

História, cultura escolar, cultura material escolar Gizele de Souza 

História, educação e arte 
Dulce Regina Baggio Osinski 
Rossano Silva 

Referências para a prova escrita: 

BACELAR, C. Fontes documentais. In: PINSKY, C.B.(Org.). Fontes históricas. 2. ed.São Paulo: 
Contexto, 2010, p. 23-79.  

https://xa.yimg.com/kq/groups/18474914/1440030907/name/Identidade+e+Diferen%C3%A7a.pdf
https://xa.yimg.com/kq/groups/18474914/1440030907/name/Identidade+e+Diferen%C3%A7a.pdf
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BASTOS, M. H. C. O que é a História da Educação no Brasil hoje? Tempos de reflexão. Espacio, 
Tiempo y Educación, v. 3, n. 1, p. 43-59, 2016. Disponível em 
<file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio%20UFPR/Downloads/Dialnet-
OQueEAHistoriaDaEducacaoNoBrasilHojeTemposDeReflex-5372707.pdf> 

BLOCH, Marc. Apologia da História - ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2001. [Capítulos II e III]. Disponível em 
<https://bibliotecaonlinedahisfj.files.wordpress.com/2015/02/bloch-m-apologia-da-histc3b3ria.pdf> 

OLIVEIRA, M. A. T. (Org). Cinco estudos em história e historiografia da educação. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2007. 

LUCA, T. de. Fontes Impressas. In: PINSKY, C.B.(Org.). Fontes históricas. 2. ed. São Paulo: 
Contexto, 2010, p.111-153. 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

TEMÁTICAS PROFESSORES/AS 

Avaliação de políticas educacionais 
Ana Lorena Bruel 
Ângelo Ricardo de Souza 
Monica Ribeiro da Silva 

Educação e desigualdades e distribuição de 
oportunidades educacionais 

Ana Lorena Bruel 
Gabriela Schneider 

Elaboração e usos de Indicadores 
Educacionais para análise de políticas 
educacionais   

Gabriela Schneider 
Thiago Alves 

Financiamento da Educação 

Adriana Dragone Silveira 
Andréa Barbosa Gouveia 
Ângelo Ricardo de Souza 
Thiago Alves 

Gestão e Planejamento da Educação e da 
Escola 

Ângelo Ricardo de Souza 
Andréa do Rocio Caldas 
Elisângela Scaff 

Indicadores de qualidade e infraestrutura 
escolar 

Gabriela Schneider 

Política pública para efetivação e exigibilidade 
do direito à Educação 

Adriana Dragone Silveira 

Políticas para o Ensino Médio e Educação 
Profissional 

Monica Ribeiro da Silva 

Sindicalismo, Trabalho e Remuneração 
Docente 

Andréa Barbosa Gouveia 
Andréa do Rocio Caldas 
Elisângela Scaff 
Marcos Alexandre Ferraz 
Thiago Alves 

Referências para a prova escrita: 

BARBOSA, A. (2014). Salários docentes, financiamento e qualidade da educação no Brasil. 
Educação e Realidade, v.39, n. 2, p. 511–532. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/edreal/v39n2/v39n2a09.pdf> 

https://bibliotecaonlinedahisfj.files.wordpress.com/2015/02/bloch-m-apologia-da-histc3b3ria.pdf
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v39n2/v39n2a09.pdf
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CURY, C. R. J. Estado e Políticas de Financiamento em Educação. Educação & Sociedade, 
Campinas, v. 28, n. 100 - Especial, p. 831-855, out. 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a1028100.pdf> 

CURY, C. R. J.; FERREIRA, L.A.M. .Justiciabilidade no campo da educação. Revista Brasileira 
de Administração da Educação, v. 26, p. 75-104, 2010. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/article/view/19684/11467> 

JACOMINI, M.; ALVES, T.; CAMARGO, R. B. Remuneração docente: Desafios para o 
monitoramento da valorização dos professores brasileiros no contexto da meta 17 do Plano 
Nacional de Educação. Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, v. 24, p. 73, jul. 2016. 
ISSN 1068-2341. Disponível em: <http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/2386/1798> 

JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de 

programas sociais no Brasil. Revista do Serviço Público. Brasília. v. 6, n. 2: p. 137-160 Abr/Jun 

2005. Disponível em: <http://oaji.net/articles/2015/1978-1432645214.pdf> 

OLIVEIRA, D. A. Nova gestão pública e governos democrático-populares: contradições entre a 
busca da eficiência e a ampliação do direito à educação. Educação & Sociedade, v. 36, n. 132, 
p. 625-646, jul.-set., 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v36n132/1678-4626-es-36-
132-00625.pdf> 

OLIVEIRA, R. P. et al. Análise das Desigualdades Intraescolares no Brasil. Relatório de 
Pesquisa. São Paulo: 2013. Disponível em<http://www.nupe.ufpr.br/relatoriodesigualdades.pdf> 

PEREZ, J. R. R. Por que pesquisar implementação de políticas educacionais atualmente? 
Educação & Sociedade. v.31, n. 113. Campinas, out./dez. 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/es/v31n113/07.pdf> 

PINTO, J. M. R. Federalismo, Descentralização e Planejamento da Educação: Desafios aos 
Municípios. Cadernos de Pesquisa v.44 n.153 p.624-644 jul./set. 2014 625. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/cp/v44n153/a08v44n153.pdf> 

SOUZA, D. B.; ALCÂNTARA, A. B. (Des)vinculações de Planos Municipais de Educação 
metropolitanos com outros instrumentos de gestão local da educação. Educação e Pesquisa, 
São Paulo, Aheadofprint, abr. 2016. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ep/2016nahead/1517-9702-ep-S1517-9702201604144540.pdf> 

TARDIF, M. e RAYMOND, D. Saberes, tempo e aprendizagem do trabalho no magistério. 
Educação & Sociedade. 2000, v. 21, n.73, pp.209-244. ISSN 0101-7330. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/es/v21n73/4214.pdf> 

VERGER, A. Globalización, reformas educativas y la nueva gestión del personal docente. Revista 
Docencia, n. 46, p.4-13, maio/2012. Disponível em: <http://www.revistadocencia.cl/new/wp-
content/uploads/2016/12/46-Globalizacion-reformas-educativas-y-la-nueva-gestion-del-personal-
docente.pdf> 

http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a1028100.pdf
http://lattes.cnpq.br/2686596980826238
http://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/article/view/19684/11467
http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/2386/1798
http://www.scielo.br/pdf/es/v36n132/1678-4626-es-36-132-00625.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v36n132/1678-4626-es-36-132-00625.pdf
http://www.nupe.ufpr.br/relatoriodesigualdades.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v31n113/07.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cp/v44n153/a08v44n153.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ep/2016nahead/1517-9702-ep-S1517-9702201604144540.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v21n73/4214.pdf
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ANEXO II  

O projeto de pesquisa deverá ser anexado no formato PDF, a ser anexado no ato da inscrição 

eletrônica, SEM O NOME DO/A CANDIDATO/A ou NOME DE ORIENTADOR/A. 

Deverá ser apresentado no formato A4, letra arial 12 ou times new roman 13, espaço 1,5, no 

máximo de 20 páginas, escrito em língua portuguesa e seguindo a seguinte estrutura: 

1) FOLHA DE ROSTO: título do trabalho e ano; 

2) DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA: trata-se de um texto contendo os seguintes aspectos: 

2.1) Apresentação do objeto de investigação, demonstrando a sua articulação com a linha 

de pesquisa escolhida; 

2.2) Argumentação sobre a relevância do estudo para o campo do conhecimento 

educacional; 

3) OBJETIVOS: enunciado sintético que identifica o que se pretende atingir com a pesquisa; 

4) METODOLOGIA: esboçar como pretende 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 temático que circunscreve o objeto 

de investigação delimitado em seu projeto; 

6) REFERÊNCIAS: relação de obras utilizadas no projeto, de acordo com as normas 

bibliográficas da ABNT ou UFPR. 
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ANEXO III – Avaliação: 

Análise do Projeto de Pesquisa (Eliminatória), considerando-se os seguintes critérios: 

 Adequação da investigação à área e à linha de pesquisa; 

 Delimitação do Objeto; 

 Adequação da literatura ao tema proposto; 

 Relevância das referências; 

 

 

Análise do Currículo Lattes (Classificatória), considerando-se: 

 Formação acadêmica; 

 Atividades profissionais e de pesquisa; 

 Publicações; 

 Participação em eventos científicos e acadêmicos; 

 

 

Entrevista individual (Eliminatória) que visa obter dados complementares sobre o projeto de 

pesquisa e o currículo. 
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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/AS COM DEFICIÊNCIA 
 
ORIENTAÇÃO: 
 
A. PREENCHER O FORMULÁRIO EM LETRA DE FORMA LEGÍVEL. 
B. SUBMETER NO ATO DA INSCRIÇÃO  
 
SOLICITAÇÃO: 
 

Eu ____________________________________________________________, 

(telefone para contato) __________________________, candidato/a ao processo seletivo 

_______ do Programa de Pós-Graduação em EDUCAÇÃO, informo que sou Pessoa com 

Deficiência 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/a candidato/a 
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ANEXO V - FORMULÁRIO RECURSO 

RECURSO AO EDITAL _____/2017 

Ao Colegiado do PPGE.  

Eu __________________________________________________________________, 

candidato/a inscrito/a no Processo Seletivo 2017/2018 do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, curso MESTRADO, linha de pesquisa 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________, venho solicitar revisão do resultado da 

(   )Inscrição (   ) 1ªEtapa (   ) 2ªEtapa, com base na respectiva fundamentação. 

 

Fundamentação: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

____________________________                          ___________________________ 
          Local e data                                                            Assinatura do candidato 


