INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUACAO EM EDUCAÇÃO
EDITAL DE SELEÇÃO: MESTRADO EM EDUCAÇÃO – 1/2012
O Programa de Pós-Graduação em Educação informa seus critérios para o
processo seletivo de candidatos ao Mestrado em Educação– 1/2012:
Área de concentração: Formação do professor-pesquisador em educação
Linhas de pesquisa:
I - Espaços e tempos educativos
II- Culturas, linguagens e utopias
A Linha de Pesquisa Espaços e Tempos Educativos tem como objeto
investigar a escola que se tem e propor a escola que se quer. Busca compreender
as relações pedagógicas e formativas no âmbito da docência da educação básica
e do ensino superior, abrangendo pesquisas no espaço formal e não-formal e seus
vínculos com a escola e nos contextos educativos.
A Linha de Pesquisa Culturas, Linguagens e Utopias justifica-se como uma
abertura compreensiva diante do instituído, inaugurando um campo de
possibilidades de reinvenção das linguagens, das culturas e das utopias. Busca a
compreensão dos processos educativos formais e não- formais que envolvem o
fazer docente e os entornos dos contextos educacionais.
I - Documentos necessários para a inscrição:

A inscrição do candidato será por orientador e caberá ao mesmo
consultar a lista de professores, verificando as vagas disponíveis.
 Os documentos devem ser digitalizados e anexados no sistema de
inscrição.
Uma Foto do candidato (3x4).
Cópia do Diploma de graduação ou atestado de que está cursando o último
semestre do curso, emitido por Instituição de Ensino Superior.
Histórico Escolar da graduação.
Cópia da Carteira de Identidade, do CPF e do Título de Eleitor.
Para estrangeiros, cópia do número do passaporte.
Curriculo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br). A documentação
comprobatória do currículo lattes, numerada e encadernada, será entregue
pelos candidatos classificados no dia da entrevista. Será considerada a
produção apenas dos últimos 5 anos.
Projeto de Pesquisa Resumido (máximo de 4 páginas, em formato PDF).


1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

II - Período da inscrição: 05/09/2011 a 26/10/2011




As inscrições, a divulgação das etapas do processo seletivo e os
locais das provas serão realizadas exclusivamente pelo site
www.siposg.furg.br
Valor da inscrição: R$ 80,00 (oitenta reais).

Resultado da Homologação das Inscrições: 01/11/2011

III - Etapas do processo seletivo:
PRIMEIRA ETAPA DA SELEÇÃO – Etapa eliminatória


Prova Escrita (nota 0-10): o candidato que obtiver nota menor que 7,0
(sete) será eliminado.

1. Data: 03/11/2011, às 08h30min, em local a ser informado no site
www.siposg.furg.br
2. Critérios para avaliação: Coerência e coesão textual, construção e
sustentação de argumentos, articulação teórico/prática, capacidade de
síntese e sistematização coerente com o enunciado da prova.
3. Sugestões de leitura:









ARROYO, M. G. Ofício de Mestre: imagens e auto-imagens. Rio de
Janeiro: Vozes, 2000.
BECKER, F. Educação e construção de conhecimento. Porto
Alegre: Artmed, 2001.
CARBONELL, J. A aventura de inovar: a mudança na escola. Porto
Alegre: Artmed, 2002.
DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 11. ed. São
Paulo: Cortez, 2005.
FREIRE, P. e FAUNDEZ, A. Por uma pedagogia da pergunta. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
GAMBOA, S. S. Pesquisa em educação: métodos e
epistemologias. Chapecó: Argos, 2007.
GIROUX,H.A. Os Professores como Intelectuais - rumo a uma
pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: ArtMed, 1987.
SILVA, T. T. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias
do currículo. 2002. 2 ed. Belo Horizonte, Autêntica.

4. Divulgação do resultado da etapa 1: 08/11/2011.

SEGUNDA ETAPA DA SELEÇÃO – Etapa eliminatória



Análise do projeto de pesquisa (nota 0-10): o candidato que
obtiver nota menor que 7,0 (sete) será eliminado.
Sugere-se que o projeto apresente temática, justificativa, problema de
pesquisa, objetivos, metodologia e referências bibliográficas (até 4
páginas).

Critérios para avaliação:
1. Relação com uma das linhas de pesquisa do Programa; aproximações com
as temáticas das pesquisas realizadas pelo possível orientador; coerência
teórico-metodológica; relevância da pesquisa para a área; qualidade da
redação.
2. Divulgação dos resultados da etapa 2: dia 18/11/2011.
TERCEIRA ETAPA DA SELEÇÃO – Etapa eliminatória


Entrevista (nota 0-10)

1. Data: 22/11/2011, a partir das 08h30min, conforme horário divulgado no site
www.siposg.furg.br.
2. Os critérios para avaliação da Entrevista serão os conhecimentos e as
experiências dos candidatos relacionados à proposta de pesquisa, a
capacidade de responder a questionamentos, a motivação do estudo, vinculo
com o Programa e disponibilidade de tempo para realização do Mestrado.
3. Os candidatos deverão apresentar, no dia da entrevista, o currículo lattes
documentado.
4. Divulgação dos resultados da etapa 3: 28/11/2011.

QUARTA ETAPA DA SELEÇÃO – Etapa classificatória


Análise do currículo lattes (nota 0-10)

 O Currículo Lattes (CL) que obtiver a maior pontuação receberá a nota dez,
os demais CL receberão notas proporcionais, de acordo com sua pontuação.



Divulgação dos resultados da etapa 4: até 05/12/2011.
Critérios para avaliação do currículo lattes.

GRUPO I – Titulação
1. Títulos
1.1 Mestrado acadêmico reconhecido pela CAPES (segundo título – 1,0 por título)
1.2 Especialização (360h) ou outra graduação (0,5 por título)

Pontos

Total
GRUPO II – Experiência docente
2. Docência
2.1. Exercício de magistério (0,2 ponto por ano)
2.2 Orientação acadêmica de graduação (trabalho de conclusão de curso, monografia,
estágio supervisionado – bacharelado, iniciação científica, extensão, monitoria e
equivalentes) (0,5 por aluno).
2.3 Orientação de monografia de especialização defendida (1,0 por aluno)
limite 10 pontos
Total

Pontos

GRUPO III – Participação em projetos
3. Projetos de ensino, pesquisa e extensão.
3.1 Coordenador ou responsável por projetos de ensino, pesquisa e extensão (1,0
ponto por ano).
3.2 Bolsista de iniciação científica ou iniciação à docência CNPq/CAPES/FINEP/ outros
órgãos de fomento (1,0 ponto por ano)
3.3 Bolsista de trabalho, monitoria, extensão, voluntário (0,5 ponto por ano).
3.4 Participante em projetos de ensino, pesquisa e extensão (0,2 por ano).
limite 10 pontos
Total
GRUPO IV – Produção

Pontos

4. Produção científica, artística, técnica e cultural
4.1 Artigo em periódico (2,0 ponto por artigo)
4.2 Livro publicado (2,0 pontos por livro)
4.3 Capítulo de livro publicado (2,0 ponto por capítulo)
4.4 Trabalhos completos em anais (1,5 ponto por trabalho)
4.5 Artigo em jornal e/ou revista (0,5 por item)
4.6 Organização de livro (1,5 ponto por livro)
4.7 Resumo expandido (0,5 por item)
4.8 Resumo (0,2 por item)
4.9 Material didático e instrumental (jogos, testes, filmes, entre outros) (0,5 por item)
4.10 Editoração (0,1 por item)
4.11 Participação em evento (0,5 por item)
4.12 Participação em curso com duração mínima de 40 horas (0,4 por item)
4.14 Participação em curso com duração mínima de 20 horas (0,2 por item)
4.13 Ministrante de curso com duração mínima de 40 horas (1,0 por item)
4.14 Apresentação de trabalho em evento (0,5 por item)
4.15 Palestras (0,5 por item)
4. 16 Organizações de eventos (0,2 por item)
Total

Pontos

OBS: Os trabalhos aprovados e ainda não publicados serão considerados
mediante comprovação de aceite.

IV - Instrumentos para a seleção:

1.
2.
3.
4.

Prova Escrita (peso 3 - Etapa eliminatória)
Análise do Projeto de pesquisa (peso 3 - Etapa eliminatória)
Entrevista (peso 2 - Etapa eliminatória)
Análise do Curriculo lattes (peso 2 - Etapa classificatória)

V - Resultados:
A listagem final do(a)s aprovado(a)s, para o preenchimento das vagas,
respeitará a ordem de classificação dos candidatos inscritos e aprovados por
orientador.
A Comissão de Pós-Graduação publicará a lista final por ordem de
classificação geral e a mesma servirá de base para o encaminhamento de
bolsas. O encaminhamento das bolsas obedecerá a critérios estabelecidos pelo
CNPq e pela CAPES.
Divulgação dos candidatos aprovados no processo seletivo: até 05/12/2011.

VI - Condições de Matrícula:
1. Os candidatos terão que apresentar o certificado de conclusão da
graduação na FURG ou em outra Instituição.
2. Os alunos classificados só poderão cursar disciplinas da Pós-Graduação
após efetivarem sua matrícula no Curso.

VII– Vagas:
LINHAS DE
PESQUISA

ESPAÇOS
TEMPOS
EDUCATIVOS

DOCENTES

E

VAGAS

CLEUZA MARIA SOBRAL DIAS

1

ELISABETH BRANDÃO SCHMIDT

1

GIONARA TAUCHEN

2

JOÃO ALBERTO DA SILVA

2

VÂNIA ALVES MARTINS
CHAIGAR

2

MARIA DO CARMO GALIAZZI

0

CULTURAS,
LINGUAGENS, E
UTOPIAS

PAULA REGINA COSTA RIBEIRO

1

VANISE DOS SANTOS GOMES

2

VILMAR ALVES PEREIRA

2

VIII – Os Casos omissos serão analisados pela Comissão de seleção.

Rio Grande, 05 de setembro de 2011.

GIONARA TAUCHEN
COORDENADORA

