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PROCESSO SELETIVO DOUTORADO 2014/2015 
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 086/2014 

 
De acordo com a legislação vigente e as decisões do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Educação, faço público, para conhecimento dos interessados, que se encontram abertas as 
inscrições do processo seletivo para o Doutorado em Educação, no período de 20/08/2014 a 
10/09/2014, por meio do site do Programa, www.ppge.ufpr.br. 

 

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO 2014/2015 
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

1) DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO 

 Formulário eletrônico de inscrição preenchido conforme instruções no site www.ppge.ufpr.br 

 Ata de defesa de dissertação ou diploma de mestrado (em arquivo eletrônico único, em 
formato .pdf, a ser anexado no ato da inscrição eletrônica); 

 Histórico escolar do curso de mestrado (em arquivo eletrônico único, em formato .pdf, a ser 
anexado no ato da inscrição eletrônica); 

 Documentos pessoais: cópia de frente e verso da carteira de Identidade e CPF (os dois 
documentos em arquivo eletrônico único, em formato .pdf, a ser anexado no ato da inscrição 
eletrônica); 

 Link do Currículo Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br/) (inserido no próprio formulário eletrônico 
de inscrição) não serão aceitos outros modelos de currículo; 

 Projeto de pesquisa, (em arquivo eletrônico único, em formato .pdf, a ser anexado no ato da 
inscrição eletrônica). No formato A4, máximo de 20 páginas, corpo 12, espaço duplo. O projeto 
deve seguir a seguinte estrutura: 

- FOLHA DE ROSTO: nome do pesquisador, título do trabalho e ano; 

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

1. Apresentação do objeto da investigação, demonstrando a sua articulação com a 
linha de pesquisa escolhida; 

2. Argumentação sobre a relevância do estudo para o campo do conhecimento 
educacional; 

- OBJETIVOS - enunciado sintético que identifica o que se pretende atingir com a 
pesquisa; 

- 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; 

- REFERÊNCIAS - relação de obras utilizadas, de acordo com as normas de 
referenciação da ABNT ou UFPR. 

 

OBSERVAÇÕES: 

I - Não serão aceitas inscrições que não apresentem a documentação completa prevista 
neste edital. 

II – Ao se inscrever o/a candidato/a aceita as condições e normas estabelecidas nesse 
edital. 

http://www.ppge.ufpr.br/
http://www.ppge.ufpr.br/
http://lattes.cnpq.br/
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III - Os(as) candidatos(as) aprovados(as) para a segunda fase deverão trazer para a 
entrevista um exemplar de sua dissertação de mestrado. 

IV – Serão habilitados para a segunda etapa no máximo até o triplo do número de vagas por 
linha de pesquisa. 

 
2) CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO E DO PROCESSO SELETIVO 

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES 20/08/2014 

FIM DO PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 
(com o fechamento do sistema) 

10/09/2014 
(às 16hs) 
 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 15/09/2014 (até às 18hs) 

RECURSOS AO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
(pessoalmente nesta secretaria) 

15/09/2014 e 16/09/2014 
(das 9hs às 17hs) 

EDITAL FINAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 18/09/2014 (até às 18hs) 

PROVA ESCRITA 26/09/2014 (das 14hs às 17hs) 

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA ESCRITA 17/10/2014 (até às 18hs) 

PERÍODO PARA PEDIDO DE VISTAS AO RESULTADO DA PROVA ESCRITA 
(pessoalmente nesta secretaria) 

20/10/2014 a 22/10/2014 
(das 9hs às 17hs) 

RECURSOS AO RESULTADO DA PROVA ESCRITA 
(pessoalmente nesta secretaria) 

23/10/2014 e 24/10/2014 
(das 9hs às 17hs) 

RESULTADO FINAL DA PRIMEIRA ETAPA (ELIMINATÓRIA – PROVA 

ESCRITA) 

28/10/2014 (até às 18hs) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 2ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 28/10/2014 (até às 18hs) 

ENTREVISTAS (arguição sobre o projeto de pesquisa e currículo lattes) 03/11/2014 a 21/11/2014 

EDITAL DE RESULTADO DAS ENTREVISTAS 26/11/2014 (até às 18hs) 

RECURSOS AO RESULTADO DAS ENTREVISTAS 
(pessoalmente nesta secretaria) 

26/11/2014 e 27/11/2014 
(das 9hs às 17hs) 

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 02/12/2014 (até às 18hs) 

OBS.:  Os resultados serão divulgados via Internet no endereço www.ppge.ufpr.br. NÃO 
SERÃO INFORMADOS RESULTADOS POR TELEFONE. 

 
3) COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

No ato da inscrição, os candidatos receberão uma confirmação eletrônica, com um número de 
protocolo gerado automaticamente. Este protocolo será o comprovante de inscrição e deverá ser 
trazido em todas as etapas do processo seletivo. 

 
4) PROCESSO DE SELEÇÃO 

1ª Etapa (eliminatória) 

Prova escrita considerando-se os seguintes critérios de correção: 

1. Compreensão e elaboração dos problemas/temas enunciados na Prova Escrita. 

2. Diálogo com a literatura do campo da educação e com a bibliografia indicada pela Linha de 
Pesquisa 

3. Qualidade linguística do texto (correção da linguagem; coesão e coerência textual; riqueza 
do vocabulário;). 

http://www.ppge.ufpr.br/
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4. Adequação da linguagem ao gênero textual (texto acadêmico) 

OBSERVAÇÕES: 

I - a prova escrita deverá ser redigida em língua portuguesa. Não serão corrigidas provas 
redigidas em outro idioma. 

II - Conforme prevê o Decreto Federal 5626/2005 e a Recomendação Nº 001/2010/ CONADE, 
será facultado aos candidatos surdos, o apoio de tradutores intérpretes de Libras (Língua 
Brasileira de Sinais) e a possibilidade de realização de prova bilíngue (Libras e Língua 
Portuguesa), desde que solicitada pelo candidato no momento da inscrição. As provas 
realizadas em Libras deverão ser devidamente registradas por meio de vídeo, ou outra 
tecnologia análoga, acompanhadas de intérprete habilitado para permitir o acesso ao 
conteúdo das provas, sempre que solicitado pelo candidato surdo. Na correção de provas 
escritas de candidatos surdos, nativos da Libras como primeira língua (L1), serão adotados 
critérios de avaliação coerentes com sua condição de aprendiz de segunda língua, 
valorizando o aspecto semântico (conteúdo) e reconhecendo a singularidade linguística 
manifestada no aspecto formal, decorrente de possível influência da estrutura da Libras. 
 

2ª Etapa (eliminatória e classificatória; somente para os candidatos aprovados na primeira 
etapa) 

 Análise do projeto de Pesquisa, considerando-se os seguintes critérios:  

1. Adequação da investigação à área e à linha de pesquisa; 

2. Delimitação do Objeto; 

3. Suficiência e adequação de argumentos; 

4. Adequação da literatura ao tema proposto; 

5. Relevância das referências. 

 Análise do Currículo Lattes, considerando-se: 

1. Formação acadêmica; 

2. Atividades profissionais e de pesquisa; 

3. Publicações; 

4. Participação em eventos científicos e acadêmicos. 

 Entrevista individual que visa obter dados complementares sobre o projeto de pesquisa, a 
prova escrita e o currículo. 

 
5) BANCA EXAMINADORA 

A seleção será feita por linha de pesquisa, que designará banca composta por três doutores 
titulares e dois (2) suplentes, para provimento de vagas definidas segundo os projetos de 
pesquisa em andamento e a disponibilidade dos professores orientadores, observado o limite 
máximo estabelecido pelas Normas Internas do Programa, incluindo mestrandos e doutorandos. A 
banca examinadora, de acordo com as suas necessidades, poderá convocar outros professores 
do programa para auxiliar no processo seletivo. 

 
6) NÚMERO DE VAGAS E BIBLIOGRAFIA DA PROVA ESCRITA POR ÁREA TEMÁTICA E 
LINHA DE PESQUISA 
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Linha de Pesquisa Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano 
07 vagas 
 
Temas para os quais serão ofertadas vagas 
• Desenvolvimento psicológico (cognitivo, afetivo e moral) e suas implicações educacionais  
• Prevenção às drogas, sexualidade, violências e cultura da paz, educação ambiental, infância e 

adolescência 
• Cognição e Afetividades 
• Psicologia Social e Comunitária 
• Aprendizagem inicial, desenvolvimento e dificuldade na leitura e na escrita 
• Relações interpessoais na família, na escola e comunidade 
• Desenvolvimento e aprendizagem da criança pequena com e sem necessidades especiais 
 
Referências para a prova escrita 

BATISTA, A. P.; WEBER, L. N. D. Estilos de liderança de professores: aplicando o modelo de 
estilos parentais. Psicologia Escolar e Educacional (Impresso), v. 16, p. 299-307, 2012. 
Disponível no Scielo. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
85572012000200013&lng=en&nrm=iso 
 
BRONFENBRENNER, U. Teoria bioecológica do desenvolvimento humano: tornando os 
seres humanos mais humanos. Porto Alegre: Artmed, 2011.  
Capítulos:  
1. A teoria bioecológica do desenvolvimento humano, p. 43-54;  
8. Sistemas de interação no desenvolvimento humano. Paradigmas de pesquisa: presente e 
futuro, p. 102-126; 10. Teoria dos sistemas ecológicos, p. 137-198. 
 
MARTINEZ, A. M. (Org.) Psicologia Escolar e compromisso Social. Campinas, SP: Editora 
Alínea, 2005. (Livro) 
 
MOTA, M.; SPINILLO, A. (Orgs.) Compreensão de textos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013.  
Capítulo 8: “A dimensão, social, linguística e cognitiva da compreensão de textos: considerações 
teóricas e aplicadas” p. 171- 198. 
 
SANTANA, S. M.; ROAZZI, A.; DIAS, M.G.B.B.  Paradigmas do desenvolvimento 
cognitivo: uma breve retrospectiva. Estudos de Psicologia, Natal, v. 11, n.1, p. 71-78, 2006. 
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/epsic/v11n1/09.pdf. Acesso em: 14/07/2014. 
 
STOLTZ, T.; WEGER, U. Piaget and Steiner: Science and art in the process of formation.RoSE - 
Research on Steiner Education Vol.3 No.1 2012. ISSN 1891-6511 (online). www.rosejourn.com 
 
 
XEROX DOS TEXTOS NA PASTA DA COPIADORA DO PRÉDIO DOM PEDRO I – 2º ANDAR 
 
As temáticas de pesquisa que a Linha de Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano 
privilegia constam no seguinte endereço: http://www.ppge.ufpr.br/cadh.htm 
 
 
Linha de Pesquisa  Cultura, Escola e Ensino 
12 Vagas 
 
Temas para os quais são ofertadas vagas: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572012000200013&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572012000200013&lng=en&nrm=iso
http://www.rosejourn.com/
http://www.ppge.ufpr.br/cadh.htm
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• Educação Ambiental 
• Discurso, interculturalidade e Educação Linguística. 
• Educação em Ciências  
• Educação Filosófica/Ensino de Filosofia 
• Educação Geográfica 
• Educação Histórica e Ensino de História 
• Ensino de Línguas Estrangeiras 
• Formação Docente, Práticas Escolares e Cibercultura 
• Gênero, Sexualidade e Diversidade na Educação 

Referências para a prova escrita 

FORQUIN, Jean-Claude. Escola e Cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento 
escolar. Trad. Guacira Lopes Louro. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 1993. 
 
LOPES, Alice R. C. Conhecimento Escolar: ciência e cotidiano. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999, 
p. 33 a 101. 
 
ROCKWELL, Elsie. De huellas, bardas y veredas: una historia cotidiana de la escuela. In 
ROCKWELL, Elsie (cord). La escuela cotidiana. 2ª reimpr. México, Fondo de Cultura Económica, 
1997. (Com autorização da autora, será disponibilizado em www.nppd.ufpr.br, na biblioteca de 
textos). 
 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora; GARCIA, Tânia Maria Braga; HORN, Geraldo Balduíno. (Org). 
Diálogos e perspectivas de investigação. Ijuí: UNIJUÍ, 2008. (coleção Cultura, Escola e Ensino; 
volume 1) 
 
Observação: considerando-se a diversidade de abordagens, as referências específicas de cada 
núcleo temático serão avaliadas nos projetos e nas entrevistas. 
 
XEROX DOS TEXTOS NA PASTA DA COPIADORA DO PRÉDIO DOM PEDRO I – 2º ANDAR 

As temáticas de pesquisa que a Linha de Cultura, Escola, Ensino privilegia constam no seguinte 
endereço: http://www.ppge.ufpr.br/cee.htm 
 

Linha de Pesquisa História e Historiografia da Educação 
 
08 Vagas 
Temas para os quais serão ofertadas vagas  

 Arquivos e acervos históricos escolares 

 Congressos educacionais 

 História da educação e usos culturais da imagem 

 História das instituições escolares 

 História das políticas educacionais 

 História das práticas e ritos escolares 

 História do ensino de história 

 História e arquitetura escolar 

 História e culturas escolares 

 História e memória da educação 

 História intelectual da educação: ideias, discursos e trajetórias intelectuais 

 História, educação e arte 

 História, imprensa e educação 

http://www.ppge.ufpr.br/cee.htm
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 Historiografia da educação 

 História da infância e da educação infantil 

 História dos processos de escolarização 

 História da cultura escolar 

 História de práticas e ritos escolares 
 

Referências para a prova escrita 
 
FARIA FILHO, Luciano Mendes de (org.). Pensadores sociais e história da educação. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2005. 
 
GIL, Natália; CRUZ e ZICA, Matheus da; Faria Filho, Luciano Mendes de. Moderno, 
modernidade e modernização: a educação nos projetos de Brasil - séculos XIX e XX. Belo 
Horizonte: Mazza Edições, 2012. 

XEROX DOS TEXTOS NA PASTA DA COPIADORA DO PRÉDIO DOM PEDRO I – 2º ANDAR 
 
As temáticas de pesquisa que a Linha de História e Historiografia da Educação privilegia constam 
no seguinte endereço: http://www.ppge.ufpr.br/hhe.htm 
 
 
Linha de Pesquisa Políticas Educacionais 
06 Vagas 
 
Temas para os quais são ofertadas vagas: 
 
• Políticas afirmativas 
• Gestão Educacional 
• Gestão Escolar 
• Financiamento da Educação 
• Políticas para o Ensino Médio e Educação Profissional 
• Avaliação de Políticas Educacionais 
 
Referências para a prova escrita 
 
OLIVEIRA, ROMUALDO PORTELA DE; ARAUJO, GILDA CARDOSO DE. Qualidade do ensino: 
uma nova dimensão da luta pelo direito à educação. Revista Brasileira de Educação, Rio de 
Janeiro, n.28, abr. 2005. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
24782005000100002&lng=pt&nrm=iso  
Acesso em 30 jul. 2013 http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782005000100002. 
 
CURY, CARLOS ROBERTO JAMIL. Direito à educação: direito à igualdade, direito à diferença. 
Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n.116, jul. 2002.  
Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
15742002000200010&lng=pt&nrm=iso,  
Acesso em 30 jul. 2013 http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742002000200010. 
 
FERRARO, ALCEU RAVANELLO. Direito à Educação no Brasil e dívida educacional: e se o povo 
cobrasse?. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.34, n.2, ago. 2008. Disponível 
em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
97022008000200005&Ing=pt&nrm=iso,  

http://www.ppge.ufpr.br/hhe.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782005000100002&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782005000100002&lng=pt&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782005000100002
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742002000200010&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742002000200010&lng=pt&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742002000200010
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022008000200005&Ing=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022008000200005&Ing=pt&nrm=iso
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Acessos em 30 jul. 2013. http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022008000200005. 
 
GOMES, NILMA LINO. Diversidade Étnico-racial, inclusão e equidade na educação brasileira. 
Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, v.27, p.109-121, 2011. Disponível 
em http://seer.ufrgs.br/rbpae/article/view/19971/11602. 

As temáticas de pesquisa que a Linha de Políticas e Gestão da Educação privilegia constam no 
seguinte endereço: http://www.ppge.ufpr.br/pge.htm 

 
7) ORIENTAÇÕES ADICIONAIS PARA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO, ELABORAÇÃO DO 
PROJETO DE PESQUISA E PROVA ESCRITA 

As orientações referentes aos objetos de investigação e aos professores credenciados nas 
diferentes Áreas Temáticas e Linhas de Pesquisa estão expostas na página do programa na 
internet www.ppge.ufpr.br. 

 
8) RESULTADO FINAL 

O resultado final será divulgado por ordem alfabética. A aprovação dos candidatos no processo 
seletivo é definida pelas bancas examinadoras. As vagas oferecidas não serão obrigatoriamente 
preenchidas. As notas finais serão informadas mediante consulta dos candidatos através do e-
mail ppge.ufpr@gmail.com após o término do processo seletivo (a partir de 03/12/2014). 

 
9) PRAZO DE REALIZAÇÃO DO CURSO 

Os candidatos aprovados terão o prazo máximo de 48 meses para conclusão do curso, a partir da 
data da matrícula, conforme Resolução 65/09-CEPE-UFPR. 

 
10) RECURSOS 

Os recursos ao processo seletivo deverão ser encaminhados por escrito ao Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação conforme estabelecido na seção 2 - Cronograma.  

 
11) CASOS OMISSOS 

As situações não previstas neste Edital serão resolvidas pelo Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Educação, de acordo com a legislação vigente. 
 

12) O horário de referência para este Processo Seletivo será o horário oficial de Brasília, de 
acordo com o Observatório Nacional, disponível no serviço telefônico 130. 
 
 
Curitiba, 18 de agosto de 2014. 

 
 
 
 
 

Profª Drª Monica Ribeiro da Silva  
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022008000200005
http://seer.ufrgs.br/rbpae/article/view/19971/11602
http://www.ppge.ufpr.br/pge.htm
http://www.ppge.ufpr.br/
mailto:ppge.ufpr@gmail.com
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Universidade Federal do Paraná. 


