EDITAL 003/2018
PROCESSO DE SELEÇÃO 2018
PPGEDU/MESTRADO EM EDUCAÇÃO – URI/FW

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões faz saber
aos interessados que estão abertas, de 26/04/2018 a 30/05/2018, as inscrições para
a seleção de candidatos ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Educação, nível Mestrado, para turma com início em 2018 – 2º semestre.
O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação tem como área
de concentração Educação, e desenvolve as seguintes linhas de pesquisa:
a.

Formação de Professores, Saberes e Práticas Educativas;

b.

Políticas Públicas e Gestão de Educação;

c.

Processos Educativos, Linguagens e Tecnologias.

I – VAGAS
Serão oferecidas 20 (vinte) vagas, destinadas aos portadores de Diploma de
nível superior de duração plena. Os cursos devem ser reconhecidos pelo Ministério
da Educação (MEC). As vagas serão distribuídas conforme disponibilidade de
orientação dos docentes.
Todos os candidatos serão submetidos a processo seletivo.
II – INSCRIÇÃO
1.

Período e Local das Inscrições:

As inscrições serão realizadas no período de 26 de abril a 30 de maio de
2018, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 17h. O local para
as inscrições será a Secretaria de Pós-Graduação em Educação, localizada à Rua
Assis Brasil, n.709, Prédio 8, em Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, CEP
98400-000, telefone (55) 3744-9285.
Poderão ser efetuadas inscrições pelo correio, via Sedex, mediante depósito
do valor da taxa de inscrição R$ 267,00 em nome de FURI – FW, na agência 06807, do Banco do Brasil, conta corrente 19.505-7. O candidato deverá enviar,

juntamente com os documentos exigidos, a guia de recolhimento da taxa de
inscrição para o endereço: Secretaria do Mestrado em Educação, Rua Assis Brasil,
n.709, Prédio 8, Frederico Westphalen/RS, CEP 98400-000.
Data limite para postagem: 30 de maio de 2018.

2.

Documentos Exigidos:

2.1 Recibo do pagamento da taxa de inscrição de R$ 267,00 fornecido pela
tesouraria da URI. Inscrições via correio, encaminhar o comprovante de depósito;
2.2 Formulário de inscrição (Anexo V), devidamente preenchido e
acompanhado de duas fotografias 3x4 recentes;
2.3 Memorial acadêmico (Roteiro em Anexo III)
O memorial é a apresentação da trajetória acadêmica do(a) estudante ou
pesquisador(a), com base em informações objetivas e sucintas, não devendo
exceder 5 (cinco) páginas, excluídos elementos pré-textuais e pós-textuais. Sua
finalidade é apresentar a temática de pesquisa ou de trabalho que no momento o
motiva em sua trajetória acadêmica mais ampla, passada e de médio prazo.
Constitui-se, em parte, numa autobiografia em que predomina a narrativa
simultaneamente reflexiva. Compõe-se de um relato retrospectivo, analítico e crítico,
dando conta da trajetória acadêmica de seu autor. Aspectos profissionais devem ser
mencionados somente na medida em que exibirem estrita relação com a trajetória
acadêmica. Uma autoavaliação das etapas de formação, expressando o potencial de
contribuições e/ou deficiências acadêmicas a serem trabalhadas, é de fundamental
importância. Deve também descrever as intenções para integrar um curso em nível
de mestrado no Programa de Pós-graduação em Educação.
2.4 Duas cópias do histórico escolar* e do diploma* ou comprovante de
conclusão do(s) curso(s) de nível superior;
2.5 Curriculum no formato Lattes/CNPq comprovado, disponível em
www.cnpq.br;
2.6 Duas cópias da Carteira de Identidade*;
2.7 Duas cópias do Cadastro de Pessoa Física* (CPF);
2.8 Duas cópias do Título de Eleitor*, com o comprovante da última eleição;

2.9 Duas cópias da Certidão de Nascimento/Casamento*;
2.10 Duas cópias do Certificado de Reservista* (para candidatos do sexo
masculino).
* Apresentar os documentos originais nas inscrições presenciais realizadas na
secretaria do PPGEDU. Em caso de envio dos documentos pelo correio, estes
precisam ser autenticados.

Observações:
Candidatos que já concluíram curso superior cujos diplomas ainda não foram
expedidos poderão se inscrever mediante apresentação de declaração da Instituição
de Ensino Superior de origem, indicando a data da conclusão e da colação de grau.
Candidatos estrangeiros deverão apresentar, no ato da inscrição, cópia do
Diploma de Graduação Plena e Histórico Escolar. Para a matrícula, serão exigidos
Diploma e Histórico com vistos consulares brasileiros e tradução feita por um
tradutor público juramentado no Brasil, juntamente com passaporte válido com visto
de entrada e permanência no Brasil.

3.

Resultado da Inscrição:

A inscrição dos candidatos ao PPGEDU/Mestrado em Educação só será
confirmada após a verificação da documentação apresentada, realizada pela
Comissão da Seleção 2018.
A relação das inscrições homologadas será divulgada na página da URI,
www.fw.uri.br, no dia 07 de junho de 2018, a partir das 14h. Os candidatos que
não apresentarem toda a documentação exigida acima, não terão sua inscrição
aceita e serão eliminados do processo seletivo.
III – PROCESSO SELETIVO
A seleção dos candidatos ao Mestrado compreende:
1) prova escrita de conhecimento na área de concentração do Programa.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco).
Bibliografia recomendada, anexo I;

2) análise do currículo Lattes do candidato (modelo Plataforma Lattes);
3) entrevista.
IV – CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS
1. A nota final será obtida pela média ponderada do resultado da prova escrita
(peso 5,0), análise do currículo (peso 2,0) e entrevista (peso 3,0). Será atribuída
uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez);
A seleção está sujeita ao limite de vagas do curso (20 vagas).
A classificação final dos candidatos será divulgada em ordem alfabética, os
candidatos que desejarem saber sua nota e/ou colocação deverão se dirigir à
Secretaria do PPGEDU.
Em caso de empate entre os candidatos, a classificação será feita com base
na seguinte ordem:
1. maior nota na prova escrita de conhecimento;
2. maior nota na entrevista;
3. maior idade.
V – MATRÍCULA
O candidato aprovado na seleção ao PPGEDU deverá apresentar os originais
do Diploma da Graduação, Histórico Escolar completo, CPF e Carteira de Identidade
para fins de conferência.
A matrícula deverá ser efetivada no período de 11, 12 e 13 de julho de 2018,
das 8h às 11h30min e das 13h às 17h na Secretaria de Pós-Graduação em
Educação, localizada à Rua Assis Brasil, n.709, Prédio 8, em Frederico Westphalen,
Rio Grande do Sul, CEP 98400-000.
Em caso de desistência da matrícula, serão convocados novos candidatos
aprovados, observando-se ordem de classificação.
VI – CALENDÁRIO
1. Lançamento do Edital do Processo de Seleção:
Data: 20 de março de 2018

Horário: a partir das 14h

2. Inscrição:
Data: 26 de abril a 30 de maio de 2018
Horário: das 8h às 11h30min e das 13h às 17h.
Local: Secretaria de Pós-Graduação em Educação
3. VIII SAME – Seminário de Apresentação do Mestrado em Educação:
Data: 11 de maio de 2018
Horário: 19h
Local: URI/FW, sala 102 do prédio 8

4. Homologação das inscrições:
Data: 07 de junho de 2018
Horário: a partir das 14h
Local: Secretaria de Pós-Graduação em Educação ou no site www.fw.uri.br

5. Prova de seleção:
Data: 15 de junho de 2018
Horário: 13h30min
Local: URI/FW, sala 7 do prédio 6D

6. Divulgação dos candidatos selecionados para a entrevista:
Data: 28 de junho de 2018
Horário: a partir das 14h
Local: Secretaria de Pós-Graduação em Educação e no site www.fw.uri.br

7. Entrevistas com os candidatos ao processo de seleção:
Data: 05 e 06 de julho de 2018
Horário: das 8h às 11h30min e das 13h às 17h
Local: Secretaria de Pós-Graduação em Educação

8. Divulgação dos resultados finais:
Data: 10 de julho de 2018
Horário: a partir das 14h
Local: Secretaria de Pós-Graduação em Educação e no site www.fw.uri.br

9. Matrícula:
Data: 11 – 12 – 13 de julho de 2018
Horário: das 8h às 11h30min e das 13h às 17h.
Local: Secretaria de Pós-Graduação em Educação
VII – DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O exame de seleção só terá validade para o curso que será iniciado em
2018;
7.2 A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas
e

condições

estabelecidas

neste

Edital,

não

sendo

aceita

alegação

de

desconhecimento;
7.3 A aprovação no processo de seleção não implica concessão automática
de bolsa de estudos. As bolsas de estudos são distribuídas conforme Edital
específico lançado após o período de matrículas;
7.4 No decorrer dos 12 primeiros meses do curso, o aluno deverá prestar
prova de proficiência em Língua Inglesa ou Espanhola;
7.5 A escolha dos docentes orientadores é de responsabilidade do Colegiado
do PPGEDU.
7.6 A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo
ficará à disposição dos respectivos interessados para retirada, na Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Educação, por um prazo não superior a 30 dias.
Após esse prazo, os documentos restantes serão inutilizados;
7.7 Serão aceitas inscrições para alunos especiais em caso de existência de
vagas de acordo com edital próprio;
7.8 Previsão de início das aulas em agosto de 2018;

7.9 A Comissão do Processo Seletivo 2018-PPGEDU é soberana em sua
avaliação, não cabendo recurso ou revisão de nota em qualquer etapa do processo;
7.10 As informações fornecidas pelo Programa são de ordem geral e não se
constituem em reserva de vaga ou compromisso com aprovação do candidato;
7.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo
2018-PPGEDU

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES:
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação
Mestrado em Educação – Área de Concentração em Educação
Rua Assis Brasil, 709, prédio 08
Frederico Westphalen/RS
CEP 98400-000
Telefone: (55) 3744-9285 – (55) 3744-9200
e-mail: ppgedu@uri.edu.br

Profa. Dra. Luci Mary Duso Pacheco
Coordenadora do PPGEDU
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação
Aprovado em: 14/03/2018.

ANEXO I

Bibliografia recomendada para prova de conhecimento:

Livros:

MORIN, Edgar. Ensinar a viver: manifesto para mudar a educação. Porto Alegre:
Sulina, 2015.
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais.
Petrópolis-RJ: Vozes, 2006.
Artigos:

MARTINS, Ângela Maria. O campo das políticas públicas de educação: uma revisão
da literatura. Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, v.24, n.56, p.276299, set./dez. 2013. Disponível em:
<http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1875/1875.pdf>.
NÓVOA, António. Pedagogia: a terceira margem do rio. Instituto de Estudos
Avançados, São Paulo, p.39-51, 2010. Disponível em:
<http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/pedagogianovoa.pdf>.
MELO, Rafaela da Silva; BOLL, Cíntia Inês. Cultura Digital e Educação: desafios
contemporâneos para a aprendizagem escolar em tempos de dispositivos móveis.
Revista Renote Novas Tecnologias na Educação, v.12, n.1, jul, 2014. Disponível
em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/49829/31187>.

ANEXO II

Linhas de pesquisa do PPGEDU:

LINHA 1: Formação de Professores, Saberes e Práticas Educativas.

Pesquisa os processos de formação inicial e continuada e suas relações com
os espaços institucionais e não institucionais e áreas do conhecimento em que eles
se constituem. Estuda as práticas instituintes dos saberes educativos. Propõe o
avanço qualitativo da formação de professores nos diversos níveis e modalidades
educacionais.

LINHA 2: Políticas Públicas e Gestão da Educação

Concentra-se nos estudo das políticas e dos processos vinculados à
educação em diferentes configurações históricas. Para tanto, investiga temáticas
atinentes

às

políticas

e

gestão

da

educação,

seus

impactos

socioeducacionais/culturais nos diferentes níveis e modalidades da educação,
possibilidades emancipatórias decorrentes das contradições inerentes ao contexto
em que se situam, epistemologias e metodologias de estudo das políticas
educacionais.

LINHA 3: Processos Educativos, Linguagens e Tecnologias.

Investiga processos educativos associados a reflexões sobre tecnologia como
ferramenta e artefato cultural em todos os níveis de formação – da educação básica
ao ensino superior, em contextos formais e informais. Fomenta as investigações no
âmbito da formação de professores e da docência na cultura digital e no ensino e
aprendizagem a partir de diferentes enfoques e abordagens teóricas. Contempla

pesquisas sobre as relações entre: linguagens e constituição de sujeito; linguagens
e ensino; linguagens e sociedade.

ANEXO III
MEMORIAL ACADÊMICO – SELEÇÃO PARA O INGRESSO NO PPGEDU/URI

ROTEIRO
1 - CAPA: COLOCAR O NOME E A FINALIDADE DO MEMORIAL (Memorial de
NOME COMPLETO, apresentado para o exame de seleção ao curso de Mestrado
do Programa de Pós-graduação em Educação da URI.)
2 - SUMÁRIO (para facilitar o trabalho de consulta da Comissão Julgadora, o
memorial deve ter um sumário; as páginas devem ser, portanto, numeradas).
3 - IDENTIFICAÇÃO
Nome completo.
Data e local de nascimento, nacionalidade.
Endereço completo com código de endereçamento postal, telefones, e e-mail.
4 – APRESENTAÇÃO MEMORIALÍSTICA
A mesma deve ser de cunho dissertativo, detalhando fatos e acontecimentos
importantes da trajetória do candidato durante sua formação acadêmica (graduação
e/ou pós-graduação). Devem ficar claras as conexões entre a trajetória acadêmica, a
área de concentração e as linhas de pesquisa do PPGEDU.
(Ver ELEMENTOS MÍNIMOS SUGERIDOS)

ELEMENTOS MÍNIMOS SUGERIDOS

I – FORMAÇÃO (Graduação e se houver, pós-graduação, indicando tema de TCC,
monografia, etc.; a instituição onde concluiu grau acadêmico; e o nome do
orientador).
II - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR (Outros cursos relevantes para a formação
acadêmica e, em especial, na consolidação da área ou do projeto de pesquisa).
III - IDIOMAS (Indicar com franqueza e razões o grau de domínio).
IV– ATIVIDADES DE PESQUISA. (Indicar se houver participação em projetos de
iniciação científica e similares, bem como experiências comprovadas com pesquisa
e participação em grupos de estudos).
V - TEMA QUE DESEJA DESENVOLVER EM SUA DISSERTAÇÃO (Indicar
claramente o tema que deseja desenvolver em sua pesquisa).
VI – POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS A SEREM UTILIZADAS PARA
REALIZAR A PESQUISA (Indicar possibilidades metodológicas para execução da
pesquisa).
VII - DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO. (Indicar
com franqueza a disponibilidade de tempo para a realização do curso);
VIII – CONCLUSÃO (Síntese e expectativas relacionadas à formação acadêmica e
as razões para cursar o mestrado);

NORMAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE APRESENTAÇÃO

Extensão: 5 (cinco) páginas, excluídos elementos pré-textuais e pós-textuais.
Letra: Times New Roman ou Arial, tamanho 12.
Papel: A4
Margens: 3 cm: esquerda e inferior, 2 cm: direita e superior;
Espaço entre as linhas: 1,5.
Alinhamento do texto: justificado.
Alinhamento dos títulos: centralizado na capa e à esquerda nos itens restantes.

ANEXO IV

Seminário de Apresentação do Mestrado em Educação.

Trata-se de um momento em que os docentes do Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Educação – Mestrado em Educação apresentam aos
interessados, as linhas de pesquisa do Programa e esclarecem possíveis dúvidas
quanto ao curso.
O VIII SAME – Seminário de Apresentação do Mestrado em Educação
acontecerá no dia 11 de maio de 2018, com início às 19h, na URI/Câmpus de
Frederico Westphalen, prédio 08, sala 102.

ANEXO V
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1) Dados Pessoais
Nome do Candidato:____________________________________________________________
Identidade: ___________________Data Emissão: ___/___/____ Órgão Emissor:_________
CPF: __________________________Data de Nascimento: ___/____/_____ Idade: __________
Sexo: ( ) Masculino
( ) Feminino
Estado Civil: _____________________Nacionalidade: __________________
Titulação (graduação): __________________________________________________________
IES:________________________________________________ Ano de conclusão:__________
2) Endereço Residencial:
Rua: ________________________________ Nº: _____Cidade: ________________Estado: __
CEP: _________________
Telefone: ( ) ___________________
E-mail: _________________________________________________
3) Endereço Profissional: _______________________________________________________
Rua: ________________________ Nº: _______Cidade: _________________Estado: __
CEP: _______________
Telefone: ( ) ___________________
E-mail: _________________________________________________
4 ) Documentos Apresentados (Preenchido pela Secretaria do curso de Mestrado em
Educação)
( ) Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição
( ) Curriculum Vitae
( ) Cópia da Carteira de Identidade e/ou Modelo 19 p/estrangeiro n°______________
( ) Cópia do CIC (CPF) n°_________________
( ) Cópia do Título de Eleitor
( ) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento
( ) Cópia do Certificado de Reservista (sexo masculino)
( ) Duas Fotos 3 x 4
( ) Cópia do Diploma de Graduação
( ) Cópia do Histórico Escolar de Graduação
( ) Plano de Estudos
Linha de pesquisa:
( ) Formação de Professores, Saberes e Práticas Educativas;
( ) Políticas Públicas e Gestão de Educação;
( ) Processos Educativos, Linguagens e Tecnologias
Frederico Westphalen, ______de __________ de _____.

_____________________________________________
(assinatura)

ANEXO VI
PROVA DE TÍTULOS
Candidato: __________________________________________________
1.

Títulos acadêmicos. (Máximo de 10 pontos e Peso 2)

1.1. Títulos Acadêmicos (o candidato será enquadrado em um dos itens)
Mestrado
Mestrado

Especialização
Especialização
Especialização

Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento

Valor dos
títulos
10,0
8,5
7,0
6,0
5,0

Total de
Pontos

Total de pontos do item 1 (máximo 10):

2.
Atividades docentes e técnico-administrativas em qualquer nível de ensino
(Máximo de 8 pontos e Peso 2).
2.1. Docência e/ou em qualquer nível de ensino/modalidade de
ensino
Mais de 10 anos
5 a 10 anos
3 a 5 anos
1 a 3 anos
Menos de um ano
Total de pontos do item 2 .1
2.2. Cursos e oficinas ministrados com, no mínimo 2 horas
Mais de 20 horas
11 a 20 horas
06 a 10 horas
02 a 05 horas
Total de pontos do item 2.2
Total de pontos do item 2 (máximo 8):

Valor dos
títulos
4,0
3,5
3,0
2,0
1,0
Valor dos títulos
4,0
3,0
2,5
2,0

Subtotal

Subtotal

3.
Atividades científicas, literárias, artísticas, serviços de extensão, participação
em eventos científicos, aprovação em concursos e distinções recebidas (Máximo de
10 pontos peso 6).
3.1. Livros publicados como autor
3 ou mais livros
2 livros
1 livro
Total de pontos do item 3 .1
3.2. Participação como autor em capítulo de livro
3 ou mais capítulo
2 capítulo
1 capítulo
Total de pontos do item 3 .2
3.3. Publicações
Revistas/ e periódicos especializados (artigo/resenha)

Valor dos
títulos
8,0
7,5
7,0
Valor dos
títulos
6,0
5,5
5,0

Subtotal

Subtotal

Valor unitário Subtotal
3,0

Anais de eventos científicos TRABALHO COMPLETO
3,0
Anais de eventos científicos RESUMO
2,0
Jornais, magazines.
1,0
Total de pontos do item 3 .3
3.4. Participação como expositor em mesas redondas,
Valor dos títulos
congressos, seminários, conferências, etc.
4 ou mais participações
2,0
3 participações
1,5
2 participações
1,0
1 participação
0,5
Total de pontos do item 3 .4
Nºde títulos
Valor de
3.5 Atividades de aprimoramento
apresentados
cada título
Cursos relacionados com a área objeto do
concurso ou áreas afins com as linhas do
0,5
PPGEDU, mínimo, 40 horas.
Cursos relacionados com a área objeto do
concurso ou áreas afins com as linhas do
0,25
PPGEDU, mínimo, 30 horas.
Cursos relacionados com a área objeto do
concurso ou áreas afins com as linhas do
0,15
PPGEDU, mínimo, 15 horas.
Total de pontos do item 1.2
3.6. Participação como ouvinte em congressos, seminários, Valor total máx.
conferências, etc.
dos títulos
5 ou mais participações
2,5
4 participações
2,0
3 participações
1,5
2 participações
1,0
1 participação
0,5
Total de pontos do item 3 .6
3.7. Participação em atividades de extensão e serviços
Valor total máximo
comunitários com duração mínima de seis meses
dos títulos
4 semestres ou mais
3,0
3 semestres
2,5
2 semestres
2,0
1 semestre
1,0
Total de pontos do item 3 .7
3.8. Aprovação em concursos e seleções públicos
Valor dos títulos
2 ou mais aprovações
2,0
1 aprovação
1,0
Total de pontos do item 3 .8
3.9. Participação em projeto de pesquisa, vinculado a
Valor dos títulos
instituição de ensino e/ou pesquisa
4 semestre ou mais
4,0
3 semestre
3,0
2 semestre
2,0
1 semestre
1,0
Total de pontos do item 3 .9
3.10. Participação como organizador ou coordenador de
Valor dos títulos
ciclos de estudos, seminários ou congêneres

Subtotal

Total de
Pontos

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

2 ou mais participações
1 participação
Total de pontos do item 3.10
Total de pontos do item 3:

Itens
Pontuação
Total de pontos item 1
________  0,2
Total de pontos item 2
________  0,2
Total de pontos item 3
________  0,6
Total de pontos da Avaliação de Títulos

2,0
1,0

Pontuação final

____________________________________________
Assinatura do Avaliador

