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EDITAL N.  013/2018 – PPEdu

Divulga  prazos  e  esclarece
procedimentos  para  inscrição  e
participação  em  PROCESSO
SELETIVO para  ingresso  no
Programa  de  Pós-  Graduação  em
Educação - Mestrado e Doutorado
– primeiro período letivo de 2019.

O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  (PPEdu)  tem  como  área  de  concentração
“Educação Escolar” e por objetivo formar docentes pesquisadores para os diferentes níveis e
modalidades de ensino. Especificamente busca:

• Subsidiar teórica e metodologicamente a elaboração e proposição de programas e
ações institucionais à luz de conhecimentos filosóficos e científicos;

• Propiciar e instrumentalizar a produção de conhecimentos a partir da reflexão e da
análise  crítica  do  papel  do  professor,  visando  à  compreensão  da  escola  e  dos
processos  relacionados  com  o  ensino,  a  aprendizagem  e  o  desenvolvimento
humano;

• Compreender a educação escolar como prática social  historicamente construída,
considerando  os  processos  políticos  implícitos  para  sua  realização,  como
possibilidades para a sua análise.

As Linhas de Pesquisa e seus respectivos Núcleos de Estudo estão informados na página do 
PPEdu, endereço: http://www.uel.br/pos/mestredu/. Para consultar a Linha e Núcleo acesse:

Linha 1 http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/programa/linhas-de-pesquisa/linha-1

Linha 2: http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/programa/linhas-de-pesquisa/linha-2

Linha 3: http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/programa/linhas-de-pesquisa/linha-3

1- Cronograma da Seleção:

Fases do Processo Data e horário Local
Inscrições Das 8h00 do dia

17/09/2018  até

17h00  do  dia

28/09/2018

http://www.uel.br/proppg/portal

Formalização  de 17/09/2018  a UEL / CECA / EDU / Secretaria do PPEdu – 

http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/programa/linhas-de-pesquisa/linha-3
http://www.uel.br/pos/mestredu/
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/programa/linhas-de-pesquisa/linha-1
http://www.uel.br/proppg/portal
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/programa/linhas-de-pesquisa/linha-2


Inscrições/Entrega

de Documentos

28/09/2018

Das  14h30min

às 17h30min.

Sala 1 – Contatos: Telefone: (43) 3371 4071
 E-mail: mestredu@uel.br

Homologação  de

Inscrições/Divulga

ção  Locais  de

Prova

10/10/2018 Página  do  PPEdu

(http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estuda

nte-regular/processo-seletivo),

Realização  da

Prova Escrita

18/10/2018 Os  locais  serão  informados  no  edital  de

homologação das inscrições – Página PPEdu.

(http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/

estudante-regular/processo-seletivo)
Divulgação  dos

resultados da prova

escrita

06/11/2018 Página  do  PPEdu  ou  em  Lista  divulgada  na

Secretaria do Programa.

(http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/

estudante-regular/processo-seletivo  )  
Entrega  do  Projeto

e  do  Currículo

Lattes

Documentado

07 e 08/11/2018

Das14h30min-

17h30min.

09/11/2018

Das  08h30min

às  11h30min  e

das 14h30min às

18h00.

UEL / CECA / EDU / Secretaria do PPEdu – Sala
1 - Telefone: (43) 3371-4071 - E-mail: 
mestredu@uel.br

Realização  da

Prova  de

Proficiência  em

Língua Estrangeira

09/11/2018 Os locais serão informados na página do PPEdu

(http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/
estudante-regular/processo-seletivo  )  

Divulgação  do

resultado da análise

do Projeto

23/11/2018

A  partir  das

16h00.

Página do PPEdu 

(http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estuda

nte-regular/processo-seletivo  )  

ou em Lista divulgada na Secretaria do Programa. 

Convocação  para

Arguição

23/11/2018 Página do PPEdu

http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/

estudante-regular/processo-seletivo

ou em Lista divulgada na Secretaria do Programa.
Realização  da

Arguição

26 a 30/11/2018

3 e 4/12/2018

As salas e horários serão indicados no Edital de

Convocação para Arguição.
Divulgação  do 05/12/2018 Página  do  PPEdu

http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
mailto:mestredu@uel.br


Resultado  do

Exame  de

Proficiência  em

Língua Estrangeira

A  partir  das

16h00.

(http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estuda

nte-regular/processo-seletivo),

Divulgação  do

resultado final

12/12/2018

A  partir  das

16h00.

Página  do  PPEdu

(http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estuda

nte-regular/processo-seletivo),
Interposição  de

recursos  ao

resultado final

Até 14/12/2018. A  solicitação  deverá  ser  protocolada  junto  à
Divisão de Comunicação e Arquivo no Campus
Universitário,  nos  seguintes  horários:  das  8h  às
12h e das 14h às 18h

Período  de

Matrícula

06  a  08  de
fevereiro  de
2019.

 No  portal  de  estudante  de  pós-graduação

www.sistemasweb.uel.br/portaldoestudantepos/

Entrega  de

documentos 

06  a  08  de

fevereiro  de

2019.

UEL / CECA / EDU / Secretaria do PPEdu – Sala

1  -  Telefone:  (43)  3371-4071  -  E-mail:

mestredu@uel.br

2- Documentos:

Formulário  de  inscrição

devidamente preenchido

Disponível  no  endereço:

http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/inscricoes-

programas-cursos/inscricoes-por-nivel.php 
Comprovante  de  pagamento  da

inscrição

http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/inscricoes-

programas-cursos/inscricoes-por-nivel.php
Formulário  indicando  opção  em

relação à:

1- Linha de Pesquisa e Núcleo.

2-Idioma  para  Prova  de

Proficiência  em  Língua

Estrangeira

Disponível no endereço: 

(http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-

regular/processo-seletivo  )  

Mestrado – Cópia do diploma de

Graduação  autenticada  (frente  e

verso)  ou  comprovante  de

conclusão do curso.

Doutorado – Cópia do diploma de

Mestrado  autenticada  (frente  e

verso)  ou  comprovante  de

conclusão do curso.

Aqueles  que  estiverem  cursando  o  último  ano  da

graduação  ou  do  mestrado,  deverão  apresentar  o

comprovante  de  matrícula  no  último  ano  e/ou

declaração da instituição confirmando estar cursando

o último ano do curso.

Em  caso  de  aprovação  e  alcançando  classificação

necessária,  a  matrícula  dependerá  da  apresentação  do

diploma ou do comprovante de conclusão do curso de

graduação ou do mestrado
Cópia dos documentos pessoais Registro de Identidade 

CPF
Certidão de Nascimento ou Casamento 

https://www.sistemasweb.uel.br/portaldoestudantepos/
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
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http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo


Certidão de Reservista

Os documentos informados nos itens de 1 a 5 deverão ser entregues na secretaria do PPEdu,

no período de 17 a 28 de setembro de 2018, das 14h30min às         17h30min  
O envio dos documentos poderá ser feito por SEDEX.  A postagem deverá ocorrer até o dia

28 de setembro de 2018. Endereço para postagem:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CAIXA POSTAL 10011 / CEP 86 057 – 970 /

LONDRINA / PARANÁ CENTRO DE EDUCAÇÃO,

COMUNICAÇÃO E ARTES

PROGRAMA   DE   PÓS-GRADUAÇÃO   EM   EDUCAÇÃO   /  
Secretaria  

3- Prova Escrita:

A prova escrita tem caráter eliminatório, sendo 7,0 (sete) a nota mínima para aprovação e 

será avaliada com base nos critérios:

1. Atendimento às questões da prova.

2. Clareza na organização das ideias.

3. Capacidade de análise crítica e de síntese.

4. Argumentação fundamentada na bibliografia disponibilizada na página do Programa.

5. Correção e adequação da linguagem.

A BIBLIOGRAFIA SERÁ INFORMADA NA PÁGINA DO PROGRAMA.

http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo

4- Projeto:

O projeto tem caráter eliminatório, sendo 7,0 (sete) a nota mínima para aprovação. As partes 

constitutivas sugeridas para a apresentação do projeto, em no máximo 10 páginas, são:

1- Título;

2- Resumo;

3- Palavras-chave; (até 4)

4- Introdução;

5- Justificativa;

6- Problema;

7- Objetivos Gerais e Específicos;

http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo


8- Revisão de Literatura;

9- Descrição e Fundamentação da Metodologia de Pesquisa;

10- Referências.

O Projeto deverá:

Ter as margens esquerda e superior estabelecidas em 3cm e as margens direta e inferior em 

2cm. 

Ser digitado em Arial 12, com espaçamento entre linhas fixado em 1,5, com parágrafos em 

3cm;

Obedecer às normas da ABNT para apresentação do texto e das referências bibliográficas;

Ser entregue sem o nome do candidato no momento da entrega na secretaria do PPEdu, será 

realizado o registro numérico;

Estar encadernado com espiral.

Os projetos serão avaliados com base nos critérios:

1. pertinência do projeto à Linha e Núcleo escolhidos;

2. Formulação clara e circunstanciada do problema e objetivos;

3. Revisão bibliográfica relativa ao tema, evidenciando aprofundamento teórico;

4. Adequação da metodologia de pesquisa aos objetivos propostos;

5- Atendimento às normas da ABNT.

5- Currículo Lattes:

O Currículo Lattes tem caráter classificatório.  Ele deverá estar cadastrado na Plataforma 
Lattes

(endereço: http://lattes.cnpq.br/) e ser entregue documentado e encadernado, com espiral.

6- Prova de Proficiência em Língua Estrangeira:

A prova de proficiência em língua estrangeira tem caráter classificatório, sendo 7,0 (sete) a

nota  mínima  para  aprovação.  Ela  consistirá  de  prova  escrita,  exigindo  tradução  e

interpretação  de  texto.  A  prova  será  elaborada,  aplicada  e  corrigida  por  instituto

especializado, com custo divulgado quando da inscrição na etapa específica.

7- Disposições finais:

É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a publicação ou 

divulgação dos atos relativos ao Edital de inscrição para os Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu e os específicos do Programa, divulgados na internet, nos endereços 

eletrônicos: www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php  e  

http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo

, obrigando-se a atender aos prazos e condições estipulados neste Edital e nos que forem

http://lattes.cnpq.br/)
http://www.uel.br/pos/mestredu/index.php/estudante-regular/processo-seletivo
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/editais/resultados.php


publicados durante a execução da seleção pública.

Os casos omissos serão analisados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Comissão

de Seleção e Comissão Coordenadora do Programa.

Londrina, 04 de setembro de 2018.

Profa. Dra. Eliane Cleide da Silva Czernisz

Coordenadora do PPEdu


