
 

 
PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA DE 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

EDITAL Nº. 1 – SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O MESTRADO / 2020 
 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) - Mestrado 
da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) de Presidente Prudente (SP) comunica a 
abertura das inscrições ao Processo Seletivo para o preenchimento de 25 (vinte e 
cinco) vagas para alunos regulares no PPGE no ano de 2020.  

O PPGE tem como objetivos, entre outros: formar pesquisadores no âmbito 
dos processos educacionais brasileiros, proporcionando a produção de 
conhecimentos relevantes aos contextos macro social da educação e micro 
pedagógico da escola e da sala de aula; desenvolver investigações que estejam 
alinhadas com as problemáticas educacionais apresentadas no contexto regional e 
nacional. 

Para tanto, os docentes do PPGE atuam em duas linhas de pesquisa: 
  
Linha de Pesquisa 1: Políticas Públicas em Educação, processos formativos 
e diversidade 
Esta linha de pesquisa abrange os estudos sobre as políticas públicas em Educação e 
suas articulações com as demais políticas sociais. A gestão educacional em suas 
diferentes abordagens, níveis e modalidades de ensino, bem como as condições de 
trabalho e a organização do espaço escolar. Contempla investigações sobre 
processos formativos, identidades e diferenças. 
 
Linha de Pesquisa 2: Formação e ação do profissional docente e práticas 
educativas  
Esta linha investiga os processos institucionais de ensino e aprendizagem envolvendo 
estudos teóricos e análise das práticas pedagógicas relacionadas à Educação. 
Abrange estudos sobre formação inicial e continuada dos profissionais docentes 
analisando a construção e o desenvolvimento de sua identidade, concepções, 
profissionalização e condições de trabalho. Contempla, ainda, estudos sobre 
subjetividade e moralidade humana nos processos educativos e pesquisas sobre 
tecnologias digitais de informação e comunicação, em situações de ensino presencial 
e a distância. 

 
O Programa de Mestrado em Educação requer a proficiência em uma língua 

estrangeira e o cumprimento de programação didática, que compreende aulas, 
participação em grupos de pesquisa, reuniões de estudo e debates, participação em 
experiências práticas, além de atividades relativas à elaboração da dissertação e à 
produção científica. 
 
 
 



 

 
1. INSCRIÇÕES 

 
As inscrições serão realizadas via internet, no período de 01/07/2019 a 

12/08/2019, no link “Inscreva-se”, no seguinte endereço:  
http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=58&menu
=apresentacao,  

Os documentos deverão ser enviados pelo correio (SEDEX) ou entregues na 
Secretaria do Programa de Pós-graduação, Mestrado em Educação, situada na 
Universidade do Oeste Paulista – Campus II, nos horários das 8:00h às 12:00h e das 
14:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira (até 12/08/2019). As postagens fora 
deste período não serão consideradas.  
 
Documentos: 
a) Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão de Graduação; 
b) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 
c) Cópia do R.G.; 
d) Cópia do C.P.F.; 
e) Cópia do Título de Eleitor; 
f) Certificado Militar; 
g) Curriculum Vitae – Plataforma Lattes – documentado; 
h) Duas fotos 3x4 recentes; 
i) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 
j) Duas cópias do Pré-projeto de pesquisa para a dissertação, segundo orientações 
do item 2.2 deste edital (anexar versão digital no ato da inscrição); 
k) Certificado de proficiência em língua estrangeira, se possuir. 
 

No momento do preenchimento do formulário, o candidato deverá fazer o 
upload do Pré-projeto de pesquisa, em arquivo com extensões .doc ou .pdf. 
 
2. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

O processo de seleção constará de quatro etapas, com notas variando de zero 
a dez: 
- 1ª. Etapa: Prova Escrita – caráter eliminatório; 
- 2ª. Etapa: Análise do Pré-projeto de pesquisa – caráter classificatório 
- 3ª. Etapa: Entrevista com arguição do Pré-Projeto de pesquisa e do Currículo Lattes 
do candidato com banca examinadora composta por docentes do Programa – caráter 
classificatório; 
- 4ª. Etapa: Exame de proficiência em língua estrangeira (inglês ou espanhol) - 
caráter classificatório. 
 
 
 
 
 
 



 

2.1. Prova escrita 
 

A prova escrita versará sobre um tema relacionado à área de Educação.  
Não será permitido nenhum tipo de consulta durante a prova. A prova terá a 

duração de até 04 (quatro) horas. 
A lista de sugestões bibliográficas encontra-se ao final deste edital. 
Essa etapa do processo seletivo é eliminatória, sendo aprovado o candidato 

que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete). Os candidatos aprovados estarão 
aptos para participarem das etapas subsequentes previstas neste edital.  

 
Critérios de avaliação da prova escrita:  
- fundamentação teórica; 
- capacidade de síntese, de compreensão e de análise;  
- estruturação do texto (coesão e coerência); 
- correção gramatical. 

 
 
2.2. Análise do Pré-projeto de Pesquisa: 
 

O candidato deverá submeter o Pré-projeto para uma das linhas de pesquisa e 
indicar um orientador dentre os docentes que ofertarão vagas, conforme Anexo I 
deste edital. Ressalta-se que a indicação do orientador é de responsabilidade do 
candidato e deve considerar a temática da pesquisa proposta e sua relação com a 
área de atuação do docente indicado.  

O pré-projeto de pesquisa deverá conter: 
 
– capa com o título do projeto e o nome do candidato; 
– folha de rosto, indicando a linha de pesquisa a que está submetendo o pré-projeto 
e o nome do docente indicado para ser o possível orientador; 
– introdução; 
– justificativa e problemática de pesquisa; 
– fundamentação teórica; 
– objetivo geral e objetivos específicos; 
– metodologia; 
– cronograma de execução; 
– referências. 
 A análise do pré-projeto considerará os seguintes itens: 
- identificação de inexistência de similaridade com textos disponíveis na internet, 
ressalvados aqueles citados de acordo com as normas da ABNT; 
- articulação do projeto com a linha de pesquisa e do orientador indicados; 
- adequação da linguagem em relação às normas científicas; 
- relevância acadêmica e social (Problematização / Justificativa) 
- adequação do referencial teórico 
- delineamento do objetivo e proposta metodológica 
- viabilidade de execução do projeto 
 
 



 

 
2.3. Entrevista: arguição do Pré-projeto de pesquisa e do Currículo Lattes 
 

A entrevista será conduzida por uma banca examinadora composta por 
docentes do Programa, envolvendo a arguição do Pré-projeto de pesquisa e do 
Curriculo Lattes do candidato. 
 
2.3.1 Arguição do Pré-projeto de pesquisa 
 

A arguição do Pré-projeto de pesquisa envolverá: 
 
- domínio teórico e epistemológico do conteúdo do projeto; 
- articulação do projeto com a linha de pesquisa e orientador indicado; 
- adequação da escrita às normas científicas; 
- relevância acadêmica e social; 
- viabilidade de execução do projeto; 
- disponibilidade de tempo para cursar disciplinas, participar em grupo de pesquisa e 
eventos científicos, reuniões com o orientador e desenvolver a dissertação. 
 
2.3.2 Arguição do Currículo Lattes 
 

A arguição do Currículo Lattes levará em consideração: 
 
- formação e experiência profissional na área; 
- produção acadêmica e científica; 
- adequação da experiência do candidato para a realização do projeto proposto; 
 
 
2.4. Exame de Proficiência em Língua Estrangeira 
 

O exame de proficiência em língua estrangeira constará de interpretação e 
tradução de texto científico e terá a duração de três horas.  

O candidato poderá escolher entre as seguintes línguas estrangeiras: Espanhol 
ou Inglês. 

Será permitido o uso de dicionário. Caso o candidato deseje utilizar, deverá 
trazê-lo. 

Caberá ao Colegiado do Mestrado decidir sobre a convalidação de certificados 
de conclusão de cursos de língua estrangeira, realizados pelo estudante em outras 
instituições, dentro de um período máximo de cinco anos (a contar de outubro de 
2014). Os certificados comprobatórios deverão ser apresentados juntamente com os 
documentos de inscrição do candidato. 
 
Observação: O candidato reprovado não terá direito a recurso em nenhuma das 
etapas da seleção e nem quanto à classificação final, em nenhuma circunstância  
 
 
 



 

3. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 
- Período de inscrições: 01/07/2019 a 12/08/2019; 
- Prova escrita: dia 26/08/2019, das 14:00h às 18:00h; 
- Divulgação do resultado da prova escrita e do cronograma de entrevistas: 
09/09/2019, a partir das 17:00h (via internet, na página da Unoeste); 
- Período de avaliação dos pré-projetos de pesquisa apresentados: 10 a 13 de 
setembro de 2019; 
- Exame de proficiência em língua estrangeira: 16/09/2019 das 14:00h às 17:00h; 
- Período das Entrevistas: 17 a 20/09/2019; 
- Divulgação do resultado final: 14/10/2019 a partir das 17:00h (via internet, na 
página da Unoeste). 
 
Observações:  
i) A classificação final é dada por meio da média ponderada das notas obtidas: Prova 
Escrita (peso 2); Currículo (peso 1); Pré-Projeto de Pesquisa (peso 1) e Entrevista 
(peso 2). Ao final do processo de seleção o candidato deverá ter nota igual ou 
superior a 7,0 (sete). Todavia, não significa que serão aprovados como alunos 
regulares, pois isso depende do número de vagas e da disponibilidade de orientação.  
 
iii) A classificação final do processo de seleção servirá como referência para a 
concessão de bolsas e taxas. 
 
iv) A matrícula dos candidatos aprovados como alunos regulares será no período de 
de 28/10 a 08/11/19. 
 
v) Os candidatos que não forem aprovados no processo seletivo como alunos 
regulares terão prioridade na matrícula como alunos especiais. 
 
4. Realização das Provas  
 
As provas e entrevistas serão realizadas na Universidade do Oeste Paulista, Campus 
II, Bloco B2, nas salas do Mestrado em Educação.  
Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 572 

Bairro Limoeiro 
Presidente Prudente – SP 
CEP 19067-175 

 
Os candidatos deverão se identificar na realização das provas mediante a 
apresentação de um documento de identidade com foto (R.G., Passaporte ou 
Habilitação). 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO 1 
Corpo Docente 

 
LINHA DE PESQUISA 1: Políticas Públicas em Educação, Práticas 
Educativas e Diversidade  
 
• Dr. Cristiano Amaral Garboggini Di Giorgi (utopico92@gmail.com) 
Conteúdos de investigação: 
- Políticas educacionais 
- Políticas de formação de professores 
- Educação popular 
- Educação de Jovens e Adultos 
 
•  Drª. Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos (danielle@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: 
- Políticas e práticas de Educação Especial e Inclusiva 
- Pedagogia de projetos e abordagens de ensino contemporâneas 
- Trabalho e ensino colaborativo 
- Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
 
•  Drª. Elisa Tomoe Moriya Schlünzen (tomoefct@gmail.com) 
Conteúdos de investigação: 
- Políticas públicas em educação 
- Políticas de educação especial e inclusiva 
- Educação à distância 
- Gestão 
 
• Dr. Marcos Vinícius Francisco (marcosfrancisco@unoeste.br)   
Conteúdos de investigação: 
- Políticas educacionais de combate à violência escolar 
- Populações expostas a fatores de vulnerabilidade social 
- Desigualdade social no contexto das políticas neoliberais 
- Teoria Histórico-Cultural 
  
• Drª. Maria Eliza Nogueira Oliveira (mariaeliza_oliveira@yahoo.com.br) 
Conteúdos de Investigação: 
- Gestão de sistemas e unidades escolares 
- Política educacional 
- Análise institucional 
 
• Dr. Ricardo Eleutério dos Anjos (ricardo.eleuterius@gmail.com) 
Conteúdos de investigação: 
- Pedagogia Histórico-Crítica 
- Politecnia, educação e trabalho 
- Teorias Pedagógicas e Políticas Educacionais 
- Psicologia Histórico-cultural e processos formativos 
 
 
 



 

LINHA DE PESQUISA 2 – Formação e ação do profissional docente e 
práticas educativas 
 
• Drª. Camélia Santina Murgo (camelia@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: 
- Autoeficácia docente 
- Psicologia Positiva aplicada à Educação 
- Avaliação de constructos psicológicos aplicados à Educação 
 
• Drª. Carmen Lúcia Dias (kkaludias@gmail.com) 
Conteúdos de investigação: 
- Epistemologia Genética e Educação 
- Valores e Moralidade 
- Aprendizagem e Desenvolvimento em Contextos Escolares 
- Avaliação Docente 
 
• Drª. Maria de Lourdes Zizi Trevizan Perez (zizi@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: 
-  Ensino/ aprendizagem de leitura e produção de textos  
-  Linguagem, Educação e autismo 
-  Semiótica e Educação: estudos de linguagens verbais e não Verbais 
-  Identidade profissional, formação docente e formação de leitores 
 
• Drª. Monica Fürkotter (mofurkotter@gmail.com) 
Conteúdos de investigação: 
- Formação de professores 
- Ensino e aprendizagem de Matemática 
- Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e Educação escolar 
  
• Drª. Raimunda Abou Gebran (raimunda@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: 
- Ação docente 
- Metodologia do ensino 
- Ensino de Geografia 
 
• Drª. Raquel Rosan Christino Gitahy (raquel@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: 
- Inclusão digital docente 
- Tecnologias assistivas e inclusão 
- Avaliação de materiais didáticos usados no ambiente de aprendizagem virtual  
 
• Dr. Sidinei de Oliveira Sousa (sidinei@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: 
- Metodologias ativas em processos educativos na perspectiva deweyana; 
- Utilização de Serious Games e Gamificação na educação;  
- Blended Learning com foco na sala de aula invertida; 
- Estratégias Ativas de aprendizagem com apoio das Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC). 


