
 
 

 
 

 

EDITAL Nº 10/2014 

 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

Programa de Mestrado em Educação 

Processo Seletivo Discente 

 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Católica de Santos - 

UNISANTOS, nos termos das suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, torna pública 

a abertura de inscrições para o processo seletivo discente do Programa de Mestrado em 

Educação, que visa preencher 12 (doze) vagas remanescentes do último processo seletivo 

(Edital 124/2013) para os candidatos que pretendem ingressar no primeiro semestre de 2014.  

 

I - DAS INSCRIÇÕES 

1. As inscrições para os candidatos estão abertas para o período de 17 a 31 de janeiro 2014, 

de 2ª a 6ª-feira, no horário das 9h às 11h30 e das 17h às 21h, na Secretaria do Campus 

Dom Idílio José Soares da Universidade Católica de Santos, situada na Av. Conselheiro 

Nébias, 300, térreo, Santos-SP.  

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

Educação, por meio de formulário próprio (Anexo 2), assinado pelo candidato, 

acompanhado da seguinte documentação: 

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 III); 

d) Carta de intenção (Anexo IV);  

e) Curriculum Vitae ou, preferencialmente, Curriculum Lattes com cópia comprobatória 

dos documentos; 

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

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

g) Duas fotos 3x4, recentes.  

h) Comprovante da taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). O boleto 

para pagamento deve ser retirado na Secretaria Acadêmica do Campus Dom Idílio 

José Soares. 

3. O Programa de Mestrado em Educação tem como Área de Concentração Educação e 

Formação e se estrutura em duas Linhas de Pesquisa, a saber:  

a) Formação e Profissionalização Docente - Linha de Pesquisa que investiga a 



 
 

 
 

formação de professores, a prática e o trabalho docente, as políticas de formação e a 

formação continuada de professores.  

b) Instituições Educacionais, História, Políticas e Processos de Gestão - Linha de 

Pesquisa que investiga a Organização e Gestão de Instituições Escolares e de 

Sistemas de Ensino, com foco nas políticas e práticas que afetam as instituições 

educacionais.  

 

II – DO PROCESSO SELETIVO DISCENTE 

O processo seletivo discente compreende as seguintes etapas:  

1. A primeira etapa corresponde à realização de prova escrita, visando à avaliação de 

conhecimentos específicos, relativos às temáticas investigativas das linhas de pesquisa do 

Programa do Mestrado em Educação. 

1.1. À prova escrita de conhecimentos específicos, que terá duração de 3 (três) horas, 

será atribuída nota de zero (0,0) a 10,0 (dez), sendo desclassificados os candidatos 

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

2. A segunda etapa, também eliminatória, compreende a entrevista com o(a) candidato(a) 

sobre o curriculum, sua intenção de pesquisa, sua carreira acadêmica e profissional.  

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

carreira e notas de zero (0,0) a dez (10,0) para a intenção de pesquisa, sendo 

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

das avaliações.  

 

III – DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DISCENTE 

1. A ordem de classificação se fundamentará na média final do candidato, apurada a partir da 

soma das três notas obtidas dividida por três.  

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

pela Secretaria do Campus Dom Idílio José Soares, devendo constar a ordem de 

classificação dos candidatos aprovados.  

 

IV – DA PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

1. Os candidatos selecionados realizarão prova de proficiência em língua estrangeira ao final 

do primeiro semestre de 2014. Essa prova constará de tradução de um texto na área da 

Educação. O texto será apresentado em língua inglesa, ou língua francesa ou língua 

espanhola, de acordo com a opção feita pelo candidato no ato da inscrição.  

 

V - DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO DISCENTE  

1. Realização da prova escrita: 4 de fevereiro de 2014, das 9h às 12h.  

2. Realização das entrevistas: 5 de fevereiro de 2014, das 9h às 17h.  

3. Divulgação do resultado do processo: 6 de fevereiro de 2014.  



 
 

 
 

4. Período de matrículas dos candidatos aprovados: entre os dias 7 e 15 de fevereiro de 

2014. 

5. Início das aulas: 17 de fevereiro de 2014. 

 

VI – DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

1. O prazo máximo para depósito da dissertação para os alunos do Programa de Mestrado 

em Educação que ingressarem no primeiro semestre de 2014, é de 24 meses, contados a 

partir do início das aulas da pós-graduação stricto sensu, segundo o calendário acadêmico, 

ou seja, 17 de fevereiro de 2014.  

2. As normas do Regimento da Pós-Graduação Stricto Sensu e demais normas da 

UNISANTOS aplicam-se supletivamente a esse edital.  

3. Diante de caso excepcional não amparado pelas normas desse edital ou pelas demais 

normas supletivas, a Comissão Examinadora fica habilitada a julgar pela equidade, desde 

que formalize os fundamentos decisórios. 

 

 

 

Santos, 17 de janeiro de 2014. 

 

 

Prof. Dr. Marcelo Lamy  

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa  
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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.  

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

2007. 

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

Editora, 2003.  

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. 

CUNHA, Maria Isabel da. Docência na universidade, cultura e avaliação institucional: saberes 

silenciados em questão. Revista Brasileira de Educação v. 11 n. 32 maio/ago. 2006, p.258-371. 

Disponível em:  

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n32/a05v11n32.pdf 

DOMINIQUE, Júlia. A cultura escolar como objeto histórico . Revista Brasileira de História da 

Educação. 1º Número. Campinas-SP: Editora Autores Associados,  2001. Disponível em: 

http://moodle.fct.unl.pt/pluginfile.php/122509/mod_resource/content/0/Leituras/Dominique_Julia.

pdf 

FRANCO, Maria Amélia Santoro. Pedagogia e prática docente. São Paulo: Cortez, 2012.  

GHEDIN, Evandro; FRANCO, Maria Amélia Santoro. Questões de método na construção da 

pesquisa em educação. Cortez, segunda edição. 2011 

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  

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  

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

Chapecó. 2007. 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n32/a05v11n32.pdf
http://moodle.fct.unl.pt/pluginfile.php/122509/mod_resource/content/0/Leituras/Dominique_Julia.pdf
http://moodle.fct.unl.pt/pluginfile.php/122509/mod_resource/content/0/Leituras/Dominique_Julia.pdf


 
 

 
 

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  

PEREIRA, Maria Apparecida Franco. A crise da educação brasileira. 

Revista História da Educação - RHE, Porto Alegre, v. 15, n. 35, p. 

74-99, set./dez 2011. 

PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro. (Orgs). Professor reflexivo no Brasil: gênese e 

crítica do conceito. São Paulo:  Cortez Editora, 2002. 

WERLE, Flavia Obino Corrêa. História das Instituições escolares: 

responsabilidade do gestor escolar. Cadernos de História da 

Educação, n.3, p.109-119. 

Revista Eletrônica Pesquiseduca. Disponível no endereço eletrônico: 

http://periodicos.unisantos.br/pesquiseduca. 



 
 

 
 

ANEXO II 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

  

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome: 

 

CPF Nº. 

 

RG. UF Data de Emissão: 

 

Certificado de Reservista: 

 

 Visto Permanente: (   ) sim                                        (     ) não  

 Data de Nascimento:  

Natural de: Nome da cidade:                                                     UF: 

 

Sexo:  

Estado Civil 

Sexo:       (    ) masculino                  (     ) feminino 

 

Estado Civil: (     ) solteiro      (      ) casado   (     ) outro 

Endereço 

residencial: 

Av/Rua: 

 

Bairro: 

CEP: 

Cidade: 

UF: 

Telefone residencial: 

Telefone celular: 

Endereço 

Profissional 

Av/Rua: 

Bairro: 

CEP: 

Cidade: 

UF: 

Telefone: 

e-mail:  

 

 



 
 

 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA : 

Graduação 

 

Curso: 

 

Instituição:  

 

Período de Conclusão: 

 

Cidade                                                                                        

UF: 

 

País: 

Especialização 

 

Curso: 

 

Instituição:  

 

Período de Conclusão: 

 

Cidade 

 

País: 

 

Pós-

Graduação: 

Curso: 

 

Instituição:  

 

Período de Conclusão: 

 

Cidade 

 

País: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VÍNCULO PROFISSIONAL  

Instituição Instituição em que atua: 

 

 

Vínculo: 

Período em que trabalha: 

Número de horas semanais: 

Cidade 

UF 

 

 

INDICAÇÃO DE LINHA DE PESQUISA DO PROGRAMA 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO III 

 

MODELO DE 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 ______________________, CPF 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 cumprir a carga horária estabelecida pelo Programa 

e estou ciente de que devo cumprir as atividades obrigatórias, incluindo a participação no 

Grupo de Pesquisa, que passarei a integrar durante todo o curso, caso seja aprovado neste 

processo seletivo.  

 

 

 

Santos _____/ _____/________ 

 

 

_________________________________ 

 Assinatura do Candidato  

 

 



 
 

 
 

ANEXO IV 

MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO  

 

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 pretendida: 

 _______________________________________________________________  

Tema da investigação pretendido pelo candidato:  

 

 

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

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

 

 Santos ____/______/________  

 

 

 

_________________________________ 

 Assinatura do Candidato  


