MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO
_____________________________________________________________________
Universidade Federal
de Ouro Preto

EDITAL Nº 03/2017
credenciamento no quadro docente do PPGE nos termos aqui estabelecidos.
1. DAS VAGAS E LINHAS DE PESQUISA
, de acordo com a decisão da 48ª
Assembleia, reunida em 15 de dezembro de 2016. Serão disponibilizadas duas vagas, assim
distribuídas:
Linha
pesquisa
Linha 2

de Número
de vagas
01

Linha 3

01

Ementa da Linha
Tem como objetivo investigar as diversas práticas educativas
como processos de socialização e aprendizagens, levando-se
em conta a diversidade de classe, de gênero, de sexualidade,
etnicorracial e geracional. Utiliza-se de referencial teóricometodológico para analisar as diferentes abordagens sobre
desigualdade, diversidade e diferenças, nos campos,
sociológico, histórico, antropológico, filosófico e
psicológico, bem como seus impactos nas atividades e
práticas educativas em diferentes contextos escolares e não
escolares.
Tem como objetivo investigar os diferentes espaços de
formação: 1) práticas e metodologias educacionais,
incluindo seus processos curriculares e avaliativos; 2) as
tecnologias da informação e da comunicação, seus
procedimentos e artefactos educacionais; 3) processo de
aquisição da leitura e da escrita.

:
: 15 a 25 de maio de 2017.
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–
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3.1 Pertencer ao quadro de docentes efetivos da UFOP, em regime de quarenta horas com
Dedicação Exclusiva.
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2.

, send
.
3.4 Apresentar projeto de pesquisa e v
, cadastrado na PROPP.
: a) atividades a serem
desenvolvidas,
.

.
:
, disponível do site do PPGE-UFOP, com a
.

.

.

.

.

,
inclui
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pesquisa.
5. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÂO:
5.1 O
programa, encarregada de receber as inscrições, avaliar os pedidos e emitir parecer.
, convidar o docente inscrito para uma entrevista.
5.3 A seleção dos candidatos será realizada, mediante avaliação quantitativa e qualitativa dos
seguintes aspectos:

credenciamento e descredenciamento;
5.3.2 Na v

;

5.3.3 Na q
pretendida;
5.3.4 Na qualidade, relevância, extensão da produção bibliográfica do docente, bem como a sua
vinculação à linha de pesquisa pretendida;
5.3.5 Na q
;
5.3.6 Na qualidade do plano de trabalho apresentado;
5.3 7 Na atuação do docente em Grupos de Pesquisa relacionados à linha de pesquisa;
5.4. A comissão responsável pelo processo seletivo realizará a classificação dos candidatos,
mediante avaliação qualitativa e quantitativa dos aspectos mencionados nos itens 5.3.1 a 5.3.7,
podendo cada candidato ser considerado: a) classificado, b) classificado como excedente e c)
desclassificado. A comissão deverá emitir parecer justificando a situação de cada candidato e sua
respectiva ordem de classificação.
5.4.1 Candidatos lotados no Departamento de Educação da UFOP e considerados classificados de
acordo com a avaliação qualitativa e quantitativa feita pela comissão, terão prioridade no acesso às
vagas, disponibilizadas nesse edital.
5.5 O parecer deverá ser submetido ao Colegiado do Curso de Pós-Graduação a quem competirá
homologar ou não o resultado.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
.
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, livros e eventos, consultar o site da
CAPES.
05 de junho de 2017.
6.4 Os recursos deverão ser apresentados até o dia 12 de junho de 2017.
6.5 Os resultados dos recursos apresentados serão divulgados no dia 14 de junho de 2017.
.

Profa. Dra. Regina Magna Bonifácio de Araújo,
Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Educação,
DEEDU – ICHS – UFOP.
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