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EDITAL Nº 68/2013 

Programa de Mestrado em Educação 

Processo Seletivo Discente 

 

A Pró-Reitora Acadêmica da Universidade Católica de Santos - UniSantos, nos termos das suas 

atribuições legais, estatutárias e regimentais, torna pública, por meio deste edital, a abertura de processo 

seletivo discente do Programa de Mestrado em Educação para os alunos ingressarem no segundo 

semestre de 2013.  

São oferecidas nos termos do processo seletivo discente, regulado por este edital, 20 (vinte) vagas. 

O Programa de Mestrado em Educação foi aprovado pelo Conselho Universitário em 29 de junho de 

1999, recomendado pela Capes em 10 de fevereiro de 2004 e reconhecido pelo MEC em 21 de 

dezembro de 2004.  

I – Das normas aplicáveis 

Este Edital rege as normas do processo seletivo discente do Programa de Mestrado em Educação para 

os candidatos que pretendam ingressar no segundo semestre de 2013, assim como, aplicam-se ao 

referido processo seletivo, supletivamente as normas do Regimento da Pós-Graduação stricto sensu e 

demais normas da UniSantos.  

II – Da Área de Concentração e das Linhas de Pesquisa 

O Programa de Mestrado em Educação tem como Área de Concentração Educação e Formação e se 

estrutura em duas Linhas de Pesquisa, a saber:  

1. Formação e Profissionalização Docente (Linha de Pesquisa 1). 

2. Instituições Educacionais, História, Políticas e Processos de Gestão (Linha de Pesquisa 2).           

 III - Das inscrições 

1. As inscrições para os candidatos estão abertas para o período de 5 a  22  de junho de 2013, de 2ª a 6ª 

feira, no horário das 9h às 11h30 e das 17h às 20h, na Coordenadoria de Pós-Graduação Stricto Sensu 

e Pesquisa (Copop), especificamente na Secretaria Acadêmica do Campus Dom David Picão, à Rua 

Carvalho de Mendonça, 144, 2º andar sala 207 – Santos (SP). 

2. O pedido de inscrição deverá ser dirigido à Coordenação do Programa Mestrado em Educação, por 

meio de formulário próprio (anexo 1), assinado pelo candidato, acompanhado da seguinte 

documentação: 
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a) Cópia autenticada do diploma do curso de graduação, reconhecido na forma da lei ou, se for 

recém-formado, certidão de conclusão de curso expedida pela instituição responsável, com o 

curso reconhecido ou credenciado. Não será aceita inscrição de portadores de diploma de 

tecnólogo, de cursos sequenciais e de licenciatura curta; 

b) Histórico escolar; 

c) Declaração de compromisso e disponibilidade de tempo (anexo 2); 

d) Carta de intenção (anexo 3); 

e) Curriculum Lattes ou curriculum vitae, instruído com a documentação pertinente (anexo 4); 

f) Comprovante da taxa de inscrição no valor de R$ 180,00 (cem e oitenta reais). O boleto para 

pagamento deve ser retirado na Secretaria Acadêmica do Campus Dom David Picão; 

g) Cópia dos documentos pessoais: R.G.; C.P.F.; título de eleitor; certidão de nascimento ou 

certidão de casamento (se mulher); certificado de reservista; 

h) Duas fotos 3x4, recentes. 

IV – Das etapas do processo seletivo discente 

O processo seletivo discente compreende as seguintes etapas: 

1. A primeira etapa compreende a realização de prova escrita, visando à 

verificação de conhecimentos específicos, relativos às temáticas 

investigativas das linhas de pesquisa do Programa de Mestrado em 

Educação. 

1.1. A prova escrita de conhecimentos específicos tem duração de 03 

(três) horas, é eliminatória e somente os candidatos nela aprovados 

serão submetidos à segunda etapa deste processo seletivo discente.  

1.2. Aos candidatos serão atribuídas notas de zero (0,0) a 10,0 (dez). 

Serão desclassificados os candidatos que obtiverem nota inferior a 

7,0 (sete). 

2.  A segunda etapa compreende a análise, pela Comissão de Seleção, do 

curriculum lattes ou curriculum vitae, da proposta da pesquisa e demais 

documentos solicitados neste edital.  

2.1. Nesta etapa, serão atribuídas notas de zero (0,0) a dez (10,0).  

2.2. Os resultados finais das duas primeiras etapas serão publicados no 

Portal da UniSantos ou divulgados pela Secretaria Acadêmica do 

Campus Dom David Picão. 
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2.3. Somente os candidatos nela aprovados serão submetidos à terceira 

etapa deste processo seletivo discente. 

3. A terceira etapa, também eliminatória, compreende a entrevista, a ser 

realizada com professores do Programa de Mestrado em Educação. Nesta 

etapa, serão atribuídas notas de zero (0,0) a dez (10,0) e serão 

desclassificados os candidatos que obtiverem nota inferior a 7,0 (sete).  

3.1. O objetivo da entrevista é obter esclarecimentos sobre o curriculum 

lattes ou curriculum vitae do candidato, sobre suas propostas de 

pesquisa e eventuais esclarecimentos sobre a sua carreira 

acadêmica.  

V – Do resultado final do processo seletivo discente 

1. A ordem de classificação se fundamentará na nota final atribuída ao 

candidato que será apurada a partir da soma das três notas obtidas em cada 

etapa do processo seletivo discente, nos termos do inciso IV, itens 01, 02, 03 

e 04 deste Edital, e divididas por três (3).  

2. O resultado final do processo seletivo discente será publicado no Portal da 

UniSantos e pela Secretaria Acadêmica do Campus Dom David Picão, 

devendo constar a ordem de classificação dos candidatos. 

VI – Da prova de proficiência em língua estrangeira 

Os candidatos selecionados realizarão prova de proficiência em língua estrangeira ao final do primeiro 

semestre de 2013. Essa prova constará de tradução de um texto na área da Educação, podendo versar 

sobre texto ou de língua inglesa, ou de língua francesa ou de língua espanhola, de acordo com a opção 

feita pelo candidato no ato da inscrição.  

VII - Do calendário do processo seletivo discente 

1. Inscrições para o processo seletivo discente: de 05 a  22  de junho de 2013;  

2. Realização da prova escrita: 25 de junho de 2013, das 9h às 12h; 

3. Análise do curriculum lattes ou curriculum vitae, da proposta da pesquisa e demais documentos 

solicitados neste edital: 25 de junho.  

4. Publicação dos resultados das duas primeiras etapas do processo seletivo discente e a 

convocação para entrevistas: dia 25 de junho de 2013, no portal da UniSantos ou pela 

Secretaria Acadêmica do Campus Dom David Picão; 

5. Realização das entrevistas: 26 de junho de 2013; 
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6. Publicação do resultado final do processo seletivo discente: 28 de junho de 2013; 

7. Período de matrículas dos candidatos aprovados: 17 a 31 de julho de 2013, na Coordenadoria 

de Pós-Graduação stricto sensu e Pesquisa (Copop), especificamente na Secretaria Acadêmica 

do Campus Dom David Picão, à Rua Carvalho de Mendonça, 144, 2º andar sala 207 – 

Santos/SP, de 2ª a 6ª feira, no horário das 9h às 11h30 e das 17h às 20h. 

VIII – Da publicação do resultado final do processo seletivo discente 

O resultado final do processo seletivo discente será publicado no dia 28 de junho de 2013 pelo portal da 

UniSantos ou pela Secretaria Acadêmica do Campus Dom David Picão.  

IX - Do início do período letivo           

Para os candidatos selecionados e matriculados, o período letivo terá início em 06 de agosto de 2013. 

 

 

Santos, 5 de junho de 2013. 

 

 

Profª Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitora da Universidade Católica de Santos 
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ANEXOS 

I. Sugestão de Bibliografia  

II. Formulário de inscrição; 

III. Declaração de compromisso e disponibilidade de tempo; 

IV. Carta de intenção; 

V. Modelo de Curriculum Vitae 
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ANEXO I 

Sugestão de Bibliografia       

As obras relacionadas abaixo compõem o referencial teórico do Programa de Pós-Graduação stricto 

sensu em Educação e não serão, necessariamente, utilizadas para a composição da prova do Processo 

Seletivo Discente de 2012. 

1- ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. 2. ed. São Paulo: Cortez Editora, 

2003. 

2- CHARLOT, Bernard. “A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas e práticas: 

especificidades e desafios de uma área de saber”. Revista Brasileira de Educação.  Rio de Janeiro,  v. 

11,  n. 31, p. 7-18, jan./abr. 2006.  

3- FRANCO, Maria Amélia Santoro. Pedagogia como ciência da educação. São Paulo: Cortez, 

2008.segunda edição revista e ampliada 

4- FRANCO, Maria Amélia Santoro e GHEDIN, Evandro. Questões de método na construção da 

pesquisa em educação. Cortez, segunda edição. 2011. 

5- FRANCO, Maria Amélia Santoro; PIMENTA, Selma e GHEDIN, Evandro. (orgs) Pesquisa em 

educação: alternativas investigativas com objetos complexos. Editora Loyola. 2006 

6- FARIA FILHO, Luciano Mendes de et al. A cultura escolar como categoria de análise e como campo 

de investigação na história da educação brasileira. Educação e Pesquisa, Abr 2004, vol.30, no.1, p.139-

159. Educação e Pesquisa - Faculdade de Educação da USP - ISSN 1517-9702. Disponível no endereço 

eletrônico http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1517-970220040001&lng=pt&nrm=iso 

7-  GOERGEN, Pedro. Educação e valores no mundo contemporâneo. Educação e Sociedade, Out 

2005, vol.26, no.92, p.983-1011. Centro de Estudos Educação e Sociedade – Cedes - Educação & 

Sociedade - ISSN 0101-7330  . Disponível no endereço eletrônico: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-733020050003&lng=pt&nrm=iso 

8- GAMBOA, Sílvio Sánchez. Pesquisa em Educação: métodos e epistemologias. Editora Argos. 

Chapecó. 2007. 

9- LESSARD, Claude. A universidade e a formação profissional dos docentes: novos questionamentos. 

Educação e Sociedade, Abr 2006, vol.27, no.94, p.201-227. Centro de Estudos Educação e Sociedade – 

Cedes - Educação & Sociedade - ISSN 0101-733.Disponível no endereço eletrônico: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-733020060001&lng=pt&nrm=iso 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1517-970220040001&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-733020050003&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-733020060001&lng=pt&nrm=iso
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10- MAINARDES, Jefferson. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de 

políticas educacionais. Educação e Sociedade, Abr 2006, vol.27, no.94, p.47-69. Centro de Estudos 

Educação e Sociedade – Cedes - Educação & Sociedade - ISSN 0101-733 

Disponível no endereço eletrônico: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-733020060001&lng=pt&nrm=iso 

11- MOREIRA, Antonio Flávio B. Qualidade na educação e no currículo: tensões e desafios. Educação 

on line PUC-Rio, 2009, nº. 4. Revista do Programa de Pós-Graduação da PUC-Rio - Educação on line 

PUC-Rio - ISSN 1809-3760 Disponível no endereço eletrônico: 

http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0 

12- SCHÖN, Donald. Educando o Profissional Reflexivo: um novo design para o ensino e a 

aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.  

13- PIMENTA, Selma G. & GHEDIN, Evandro (orgs). Professor reflexivo no Brasil – gênese e crítica do 

conceito. São Paulo. Cortez Editora. 2002 

14- ABDALLA, Maria de Fátima. O Senso Prático de Ser e Estar na Profissão. São Paulo, Cortez. 2007. 

15- PEREIRA, Maria Apparecida Franco. Santos nos caminhos da educação popular (1870 – 1920). São 

Paulo: Loyola,1996. 

16. Revista Eletrônica Pesquiseduca. Disponível no endereço eletrônico: 

 www.unisantos.br/pesquiseduca 

 

 

 

 

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-733020060001&lng=pt&nrm=iso
http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
http://www.unisantos.br/pesquiseduca
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ANEXO II 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO stricto sensu em EDUCAÇÃO 

FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:     ______________________________________________________________________ 

CPF______________________R.G_______________UF______Dataemissão________________ 

Certificado de Reservista: ________________________________________________________  

Titulo de Eleitor:  _______________________________________________________________ 

Visto permanente: (  ) sim  (   ) não     

Data de Nascimento ______________________________________ 

Nacionalidade______________________Naturalde_______________________UF __________  

Sexo: (  ) masculino (  ) feminino     Estado Civil: _______________________________________ 

Endereço residencial_____________________________________________________________ 

Bairro ________________Cidade ___________________________ UF ______ País __________  

Cep ________________ Tel. (__) ___________     ____ e-mail____________________________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso de Graduação: ________________________________Conclusão____________________ 

Instituição:_____________________________________________________________________ 

País ______________________Cidade ____________________________ UF_______________  

Curso de Pós-Graduação (  )       Especialização (  ) 

Nome do Curso ______________________________________Conclusão__________________ 

País ______________________Cidade ____________________________ UF _______________ 

VINCULAÇÃO PROFISSIONAL 

Instituição:____________________________________________________________________ 

Cargo e função: ________________________________________________________________ 
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INDICAÇÃO DE LINHA DE PESQUISA 

Linha de Pesquisa pretendida: ____________________________________________________ 

Eu, _______________________________________________________________, venho requerer 

minha inscrição no Processo Seletivo de Alunos do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em 

Educação e junto, a este, os documentos exigidos, conforme Edital. 

 

 

 

Santos, ______/_____/________                      ____________________________ 

                                                                                     Assinatura do Candidato  
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ANEXO III 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO stricto sensu EM EDUCAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E DISPONIBILIDADE DE TEMPO 

Ilustríssima Senhora 

Professora Dra. Irene Jeanete Lemos Gilberto  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação 

Eu, _________________________________________________________________________, RG Nº 

______________________, candidato (a) a uma vaga no Programa de Pós-Graduação stricto sensu 

em Educação, declaro que disponho de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais para cumprimento das 

atividades no Programa de Educação. 

Declaro ainda minha disponibilidade para participação no Grupo de Pesquisa que passarei a integrar, no 

horário de quarta feira pela manhã, durante todo o curso, caso seja aprovado neste processo seletivo. 

 

Santos _____/  _____/________ 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO IV 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO stricto sensu em EDUCAÇÃO 

 

CCAARRTTAA  DDEE  IINNTTEENNÇÇÃÃOO  

 

Ilustríssima Senhora 

Professora Dra. Irene Jeanete Lemos Gilberto  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação 

Eu, _______________________________________________________________________, R.G. nº 

______________________, candidato (a) a uma vaga no Programa de Pós-Graduação stricto sensu em 

Educação, venho justificar os motivos de minha escolha no Programa de Educação, indicando a Linha 

de Pesquisa e temas de meu interesse.  

Linha de Pesquisa: ______________________________________________________________ 

Tema da investigação pretendido pelo candidato:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Justificativa para a escolha do tema: (Utilize o verso, se necessário) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Santos ____/______/________ 

 

_________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO V 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 

NOME COMPLETO  

DATA DE NASCIMENTO 

LOCAL DE NASCIMENTO  

NACIONALIDADE  

ESTADO CIVIL  

R.G.  

C.P.F.  

ENDEREÇOS  

1. Comercial   

2. Residencial   

3. E-mail e Home page  

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA (área; data de início e de conclusão)  

1.1. Graduação  

1.2. Especialização  

2. HISTÓRICO DE ATIVIDADES ACADÊMICO-PROFISSIONAIS [vínculos institucionais – docência 

(título de disciplina, nível, período, carga horária); orientação e co-orientação de alunos de Iniciação 

Científica e Trabalhos de Conclusão de Curso (em andamento ou concluída: instituição, nome do (a) 

orientando(a), título do trabalho, nível, ano de início e, se houver, de término); cargos ou atividades 

administrativos: instituição/empresa, natureza, período, observações suplementares; etc.]  

2.1. Atividades atuais  

2.2. Atividades pregressas   

3. OUTRAS FUNÇÕES (acadêmicas ou não)  

3.1. Atuais  

3.2. Pregressas  

4. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS [natureza; forma de participação; integração de alunos (as) 

(Graduação, Especialização, Mestrado); data de início e de término; agência de financiamento]  
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5. PRODUÇÃO INTELECTUAL (indicar, de preferência, conforme normas da ABNT)  

5.1. Produção bibliográfica (autoria individual ou co-autoria de livros; capítulos de livro; ensaios 

e artigos em periódicos, trabalhos em anais de eventos,  apresentações de livros, prefácios e posfácios; 

traduções.)  

5.2. Produção técnica [palestras e cursos ministrados, apresentação de trabalhos em 

simpósios, congressos, seminários, encontros, ciclo de debates e demais eventos acadêmicos; 

participação como membro de Banca Examinadora, orientação de iniciação científica, orientação de 

trabalhos de TCC, organização de livros, participação em mesa redonda). 

7. OUTRAS PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS ACADÊMICOS  

8. FLUÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  

8.1. Conversação  

8.2. Leitura   

Cidade e data.  

Nome completo e assinatura. 

Nota: caso o candidato deseje apresentar seu Curriculum Vitae no modelo Lattes, acessar www.cnpq.br, 

plataforma lattes, pesquisadores e estudantes e cadastrar-se. Deverá preencher todos os campos com 

as informações solicitadas. 

 

                    

http://www.cnpq.br/

