EDITAL 001/2013
PROCESSO DE SELEÇÃO 2013
MESTRADO EM EDUCAÇÃO – URI/FW
A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões faz saber
aos interessados que estão abertas, de 15/04/2013 a 29/05/2013, as inscrições
para a seleção de candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Educação, nível
Mestrado, para turma com início em 2013 – 2º semestre.
O Programa de Pós-Graduação em Educação tem como área de concentração
Educação, e desenvolve as seguintes linhas de pesquisa:
a.

Formação de Professores e Práticas Educativas;

b.

Políticas Públicas e Gestão de Educação.

I – VAGAS
Serão oferecidas 16 (dezesseis) vagas, destinadas a portadores de Diploma de
nível superior de duração plena. Os cursos devem ser reconhecidos pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE). As vagas serão distribuídas conforme disponibilidade
de orientação dos docentes (Anexo III).
Todos os candidatos serão submetidos a processo seletivo.
II – INSCRIÇÃO
1.

Período e Local das Inscrições:

As inscrições serão realizadas no período de 15 de abril a 29 de maio de
2013, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min; das 13h30min às 17h e
das 19h às 22h. O local para as inscrições será a Secretaria de Pós-Graduação em
Educação, localizada à Rua Assis Brasil, nº 709, Sala 109, Prédio 8, em Frederico
Westphalen, Rio Grande do Sul, CEP 98400-000, telefone (55) 3744-9285.
Inscrição por correspondência: Poderão ser efetuadas inscrições pelo correio,
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, nº 709, Sala 109, Prédio 8, Frederico Westphalen/RS,
CEP 98400-000. Data limite para postagem: 29 de maio de 2013.

2.

Documentos Exigidos:

2.1 Recibo do pagamento da taxa de inscrição de R$ 185,00 fornecido pela
tesouraria da URI. Inscrições via correio, encaminhar o comprovante de depósito;
2.2 Formulário de inscrição, devidamente preenchido e acompanhado de
duas fotografias 3x4 recentes;
2.3 Pré-projeto (roteiro em anexo);
2.4 Duas cópias autenticadas do histórico escolar e do diploma ou
comprovante de conclusão do(s) curso(s) de nível superior;
2.5 Curriculum vitae comprovado no formato Lattes/CNPq, disponível em
www.cnpq.br;
2.6 Duas cópias autenticadas 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).
Observações:
Candidatos que já concluíram curso superior cujos diplomas ainda não
tiverem sido 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 tradutor
público juramentado no Brasil, juntamente com passaporte válido com visto de
entrada no Brasil.
3.

Resultado da Inscrição:

A inscrição dos candidatos ao Curso de Mestrado só será confirmada após a
verificação da documentação apresentada, realizada pela Comissão da PósGraduação em Educação.
A relação das inscrições homologadas será divulgada na página da URI,
www.fw.uri.br, no dia 07 de junho de 2013. Os candidatos que não apresentarem
toda a documentação exigida acima terão sua inscrição não 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) entrevista;
3) análise do curriculum vitae do candidato (modelo Plataforma Lattes);
4) pré-projeto (roteiro anexo II).
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 análise do pré-projeto 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 (16 vagas).
A classificação final dos candidatos será divulgada por ordem decrescente da
nota final obtida.
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 Programa 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 23 a 26 de julho de 2013, das
8h30min às 11h30min, das 13h30min às 17h e das 19h às 22h na Secretaria de
Pós-Graduação em Educação, localizada à Rua Assis Brasil, nº 709, Sala 109,
Prédio 8, em Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, CEP 98400-000, telefone
(55) 3744-9285.
Em caso de desistência da matrícula, serão convocados novos candidatos
aprovados, observando-se rigorosa ordem de classificação.
VI – CALENDÁRIO
1. Lançamento do edital para processo de seleção:
Data: 15 de março de 2013
Horário: 9h
2. Inscrição:
Data: 15 de abril a 29 de maio de 2013
Horário: das 8h30min às 11h30min; das 13h30min às 17h e das 19h às 22h.
Local: Secretaria de Pós-Graduação em Educação
3. Resultado da inscrição:
Data: 07 de junho de 2013
Horário: 14h
Local: Secretaria de Pós-Graduação em Educação ou no site www.fw.uri.br
4. Prova de seleção:
Data: 02 de julho de 2013
Horário: 8h30min
Local: URI – FW, sala 103 do prédio 8
5. Divulgação dos candidatos selecionados para a entrevista:
Data: 09 de julho de 2013
Horário: 14h
Local: Secretaria de Pós-Graduação em Educação e no site www.fw.uri.br
6. Entrevistas com os candidatos ao processo de seleção:
Data: 16 e 17 de julho de 2013
Horário: das 8h às 11h30min e das 13h às 17h
Local: Secretaria de Pós-Graduação em Educação

7. Divulgação dos resultados finais:
Data: 22 de julho de 2013
Horário: 14h
Local: Secretaria de Pós-Graduação em Educação e no site www.fw.uri.br
8. Matrícula:
Data: 23 a 26 de julho de 2013
Horário: das 8h30min às 11h30min; das 13h30min às 17h e das 19h às 22h
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
2013;
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;
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 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;
7.6 Serão aceitas inscrições para alunos regulares em caso de existência de
vagas, conforme Artigo 18 § 2° do Regimento Geral;
7.7 Previsão de início das aulas em agosto de 2013;
7.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação.
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, Sala 109, prédio 08

Frederico Westphalen – RS
CEP 98400-000
Telefone: (55) 3744-9285
e-mail: ppgedu@uri.edu.br

Prof. Dr. Edite Maria Sudbrack
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação
Em 15/03/2013.

ANEXO I
Bibliografia recomendada para prova de conhecimento:
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 30. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

ANEXO II
Roteiro para elaboração do pré-projeto:
1. Introdução – Apresentar o tema da dissertação e a sua relação com uma das
linhas de pesquisa do Mestrado, ressaltando sua relevância para a
comunidade acadêmica em geral e a sociedade na qual se insere.
2. Justificativa – Argumentar sobre a importância da pesquisa para a área do
conhecimento em que se será desenvolvida.
3. Fundamentação Teórica – Abordar os principais referenciais teóricos e
autores a serem utilizados no desenvolvimento da pesquisa, observando sua
atualidade, originalidade e pertinência.
4. Referências – Indicar a relação das fontes que serão utilizadas para o
desenvolvimento da pesquisa.

Observações:
O pré-projeto deve ser apresentado em papel no formato A4 (21x29,7cm),
conforme as normas da ABNT-2002, com fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaço 1,5 em até 10 laudas e impresso em duas vias.

ANEXO III
LINHA 1: Formação de Professores e Práticas Educativas

DOCENTE
Arnaldo Nogaro

Attico Inacio Chassot

Luci Mary Duso
Pacheco

Maria Teresa
Cauduro

Neusa Maria John
Scheid

TEMÁTICA DE PESQUISA
Formação de professores;
Aprendizagem;
Avaliação;
Currículo;
Pedagogia universitária.
Alfabetização cientifica;
História e Filosofia da
Ciência;
História das disciplinas e
indisciplinaridade;
Blogues como artefatos
culturais e Educação.
Formação e práticas de
professores em contextos
educativos rurais;
Organização pedagógica
dos processos educativos
no meio rural; Pedagogia
da Alternância; Práticas
educativas e a agricultura
familiar; Educação e
Trabalho; Formação de
Professores e práticas
educativas para o ensino
médio Politécnico.
Formação de Professores
para a Educação Básica e
Superior com ênfase em
projetos escolares nas
áreas do movimento e
aprendizagem.
História da Ciência e
Formação de professores;
Formação de professores
com o uso de TICs.

LINK PARA
CURRICULUM
LATTES
http://lattes.cnpq.br/
1903996427651701

http://lattes.cnpq.br/
8159020225820727

http://lattes.cnpq.br/
5121205972510282

http://lattes.cnpq.br/
5448866265488356

http://lattes.cnpq.br/
9364946134370917

LINHA 2: Políticas Públicas e Gestão da Educação

DOCENTE
Cênio Back Weyh

Edite Maria
Sudbrack

Silvia Regina Canan

TEMÁTICA DE PESQUISA
Controle Social da Gestão
Educacional;
Educação Popular;
Educação e Democracia.
Políticas educacionais em
seus aspectos macro e
micro;
Gestão educacional;
Políticas de formação
docente.
Política de formação
docente envolvendo
Educação Básica, Ensino
Superior, Educação
Infantil, Ensino Médio e
Educação Inclusiva.

LINK PARA
CURRICULUM
LATTES
http://lattes.cnpq.br/
1794146483043574

http://lattes.cnpq.br/
0913443167757014

http://lattes.cnpq.br/
8324344636768372

