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EDITAL 06/2021 PPGDC
SELEÇÃO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES REGULARES NO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO – PPGDC, NÍVEIS
DOUTORADO E MESTRADO - TURMA 2021
A Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em
Desenvolvimento Comunitário, da Universidade Estadual do Centro-Oeste (PPGDCUNICENTRO), no uso de suas atribuições, e de conformidade com a decisão do Colegiado do
Programa, torna pública a abertura de inscrições para a realização do Processo Seletivo para
Estudantes Regulares 2021, do PPGDC-UNICENTRO, nas modalidades de Doutorado e de
Mestrado, conforme dispõe o presente Edital.
O PPGDC busca formar pesquisadores(as), professores(as) e profissionais
qualificados(as) para atuar nas diversas esferas relacionadas ao desenvolvimento comunitário,
com fundamentação teórico-metodológica para subsidiar e promover práticas científicas e/ou
profissionais, com senso crítico em relação às condições de produção e reprodução de
conhecimento das/nas/sobre comunidades.
Os objetivos do programa são: a) acolher pesquisas interdisciplinares de fenômenos
abrangidos por saberes e práticas sociais, culturais, educacionais, ambientais, institucionais,
organizacionais, de saúde, de trabalho e de políticas públicas em suas relações com o
Desenvolvimento Comunitário; b) atender cientificamente às demandas comunitárias em seus
aspectos biopolíticos e socioambientais, fundamentais para a promoção e o aperfeiçoamento de
processos de desenvolvimento e formação humana, e c) proporcionar a doutores(as) e
mestres(as) formados(as) pelo Programa, fundamentos para a compreensão e promoção do
desenvolvimento comunitário, a partir da perspectiva interdisciplinar.
O perfil dos(as) egressos(as) do Programa compreende a formação de profissionais de
excelência acadêmica, fortemente calcados(as) no caráter interdisciplinar da produção, difusão e
transferência de conhecimento científico capaz de atender a demandas profissionais,
institucionais e comunitárias, em contextos locais, regionais, nacionais e internacionais. Além
disso, faz parte deste perfil o compromisso de gerar e disseminar conhecimentos científicos
interdisciplinares, com desdobramentos tecnológicos, de inovação e de difusão e popularização
de saberes de/para/nas/sobre comunidades, a fim de constituir um corpo científico capaz de
contribuir para a construção das políticas públicas, de atuar nos campos da ciência, do
desenvolvimento tecnológico, da inovação, do ensino superior e da prática de desenvolvimento
comunitário. Todos os trabalhos produzidos no PPGDC promovem transformações da, e na
comunidade, cumprindo a missão de tensionar atores sociais, institucionais e a própria práxis
comunitária, aliando o desenvolvimento comunitário como campo de conhecimento e atuação, e
reflexões sobre a interdisciplinaridade na constituição de novos saberes. Nesse sentido, o
PPGDC segue as recomendações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) para os cursos de doutorado e mestrado interdisciplinares, entre elas o
compromisso de provocar movimentos de transformação das práticas, novas abordagens teóricometodológicas e impactos sociais, culturais e/ou econômicos e tecnológicos, além da
transferência de conhecimento. Pretende-se que profissionais do PPGDC sejam
pesquisadores(as) com competência para a realização de pesquisa e atuem em universidades,
institutos de pesquisa, órgãos públicos e iniciativa privada, movimentos sociais e comunitários,
organizações não-governamentais e afins.
Área de Concentração: Desenvolvimento Comunitário.

Descrição: Estudo das práticas e saberes interdisciplinares em contextos comunitários,
englobando seus aspectos sociais, culturais, socioambientais, educacionais, formativos, de
trabalho e de saúde.
Linha de pesquisa 1 – Cultura, práticas sociais, formação humana e desenvolvimento comunitário.
Descrição: Saberes e práticas sociais, culturais, educacionais, ambientais e suas relações com a
formação humana, englobando subjetividades no contexto comunitário.
Linha de pesquisa 2 – Processos do desenvolvimento humano nos contextos comunitários.
Descrição: Saberes e práticas dos processos do desenvolvimento humano e as dimensões
institucionais, organizacionais, de saúde, de trabalho e de políticas públicas em suas relações
com a comunidade.
1 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2021:
19 de março a 30 de abril: Inscrições, por meio eletrônico, através do Sistema de Gestão de
Eventos da UNICENTRO, disponível no link https://evento.unicentro.br/site/ppgdc/2021/1 ,
incluindo documentação e pagamento de taxa.
10 de maio: Divulgação das inscrições homologadas.
13 de maio: Data limite para interposição de recurso referente à homologação (por meio de envio
de mensagem assinada ao e-mail ppidc.unicentro@gmail.com, assunto: recurso referente à
homologação de inscrição – Nome do(a) candidato(a)).
17 de maio: divulgação de edital consolidado das homologações, com chamada dos(as)
classificados(as) para a próxima fase.
31 de maio: Avaliação escrita na forma de ensaio sobre Desenvolvimento Comunitário, a ser
realizado de maneira online, considerando a bibliografia sugerida neste edital, entre 14h e 18h,
UNICAMENTE PARA QUEM ESTÁ CONCORRENDO À VAGA DE MESTRADO.
14 de junho: Resultado da avaliação escrita para candidaturas ao mestrado.
17 de junho: Data-limite para interposição de recursos contra o resultado da avaliação escrita.
21 de junho: Resultado final da etapa ensaio.
23 de junho: Resultado da avaliação da carta de intenção, realizada pela Comissão de Seleção
do PPGDC, para candidaturas ao Doutorado e ao Mestrado.
25 de junho: Resultado dos Projetos de Pesquisa.
28-30 de junho: Arguições, mediante agendamento pela secretaria do PPGDC, a serem
presididas pelo(a) possível orientador(a) indicado(a) na carta de intenções e no projeto de
pesquisa, com a participação de outro(a) docente permanente do programa e observação de
um(a) estudante regularmente matriculado e bolsista do PPGDC.
9 de julho: Resultado final.
19-21 de julho: Período de matrícula.
22 de julho: REUNIÃO GERAL COM MATRICULADOS(AS), às 14h.
2 de agosto: Início das atividades letivas.
2 PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO:
2.1 Cadastrar-se no SGE Processo Seletivo do PPGDC-UNICENTRO 2021, pelo link:
https://evento.unicentro.br/site/ppgdc/2021/1 preenchendo todas as informações solicitadas e
anexando, nesta ordem, e em um único arquivo em formato PDF: a) Carta de Intenções; b)
Currículo Lattes; c) Link do Orcid apresentado em folha separada; d) Projeto e Pesquisa.
2.2 Recolher taxa de inscrição de R$100,00 (cem reais), a ser gerada pelo próprio sistema.
3 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1 CARTA DE INTENÇÕES assinada e datada, com, no mínimo, 750 palavras, endereçada à
Comissão de Seleção PPGDC-UNICENTRO, apresentando: a) pequena descrição de sua
experiência e trajetória acadêmico-científica, área de formação, e as motivações para buscar
qualificação pós-graduanda em um programa interdisciplinar em desenvolvimento comunitário; b)
a escolha justificada da linha de pesquisa e do nome de possível orientador(a), em função do
projeto apresentado; c) o resumo e a importância da proposta de investigação para a área de

desenvolvimento comunitário; d) o compromisso de, caso classificado(a) e matriculado(a) no
programa, cumprir rigorosamente os prazos de 24 meses para a realização do curso de mestrado
ou de 48 meses para o curso de doutorado, além da ciência sobre compromissos acadêmicocientíficos e técnicos do Programa, em geral, e estabelecidos pelo(a) orientador(a), em particular.
3.2 CURRÍCULO LATTES (lattes.cnpq.br) devidamente preenchido e compreendendo atividades
realizadas entre 2017 e 2021.
3.3 LINK DE CADASTRO NO ORCID (orcid.org), apresentado em folha separada;
3.4 PROJETO DE PESQUISA, de 6 a 10 páginas, contendo, no mínimo, os seguintes elementos:
a) Título, nome completo do(a) proponente, indicação de linha de pesquisa e de possível
orientador(a); b) Introdução e justificativa, evidenciando aderência a uma das linhas de pesquisa
do programa e articulação da proposta de investigação com o campo de desenvolvimento
comunitário e abordagens interdisciplinares; c) Objetivos (geral e específicos); d) recorte teóricometodológico; e) plano de trabalho de 24 meses (mestrado) ou de 48 meses (doutorado); f)
Considerações éticas (Devendo mencionar como serão coletados e trabalhados dados no caso de
pesquisas que envolvam seres humanos ou animais, de acordo com a legislação nacional de ética
em pesquisa ligada aos respectivos campos de conhecimento); g) Referências (de acordo com a
ABNT).
4 FASES DO PROCESSO SELETIVO:
Etapa I: Avaliação escrita na forma de ensaio, a ser realizada de maneira remota,
EXCLUSIVAMENTE PARA CANDIDATURAS A MESTRADO, sobre tópico ou problemática do
ponto de vista interdisciplinar sobre Desenvolvimento Comunitário, de caráter eliminatório, para o
nível de Mestrado, considerando a possibilidade de consulta a referências apresentadas neste
edital. O ensaio será avaliado com relação à coerência de ideias (3 pontos), capacidade de
argumentação em linguagem acadêmico-científica (3 pontos), domínio e reflexão crítica sobre o
tema indicado (4 pontos). Cada ensaio será corrigido no sistema duplo-cego por docentes
permanentes do programa. Em caso de divergência, um(a) terceiro(a) docente também avaliará
cegamente o texto, garantindo o anonimato de candidatos(as). Será considerado(a) aprovado(a)
o(a) candidato(a) que obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete).
Etapa II: Leitura e análise da carta de intenções, PARA CANDIDATURAS AO DOUTORADO E AO
MESTRADO, de caráter eliminatório, pela Comissão de Seleção. A carta será avaliada
considerando-se os seguintes critérios: a) demonstração de capacidade de realização de
investigação de caráter interdisciplinar no âmbito da linha de pesquisa (4,0 pontos); b)
apresentação objetiva da proposta de pesquisa, com resultados esperados (3,0 pontos); c)
demonstração de compromisso e disponibilidade de envolvimento em todas as atividades
designadas pelo orientador e pelo programa (3,0 pontos). As cartas serão analisadas pela
comissão de seleção, em consenso. Será considerado(a) aprovado(a) para a próxima etapa o(a)
candidato(a) que obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete).
Etapa III: Análise do projeto de pesquisa, PARA CANDIDATURAS AO DOUTORADO E AO
MESTRADO, de caráter eliminatório, por banca presidida por docente pretendido(a) no projeto
como orientador(a), e composta por outro(a) docente permanente do PPGDC e acompanhada por
um(a) estudante bolsista do programa. O projeto será avaliado a partir dos seguintes critérios: a)
exequibilidade; b) geração de conhecimentos interdisciplinares; c) relevância para a linha de
pesquisa a qual o orientador está vinculado. O projeto é avaliado como aprovado ou reprovado.
Etapa IV: Arguição sobre o Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório, a ser realizada de
maneira remota, PARA CANDIDATURAS AO DOUTORADO E AO MESTRADO, por banca
presidida por docente indicado no projeto como possível orientador(a), e composta por outro(a)
docente permanente do PPGDC, acompanhada por um(a) bolsista do programa. A arguição é
avaliada como aprovada ou reprovada, partindo dos seguintes critérios: a) clareza de objetivos; b)
clareza de metodologia e escopo teórico, amparados em abordagem interdisciplinar; c) resultados
esperados (impacto social ou científico, ou cultural; possibilidade de transferência de
conhecimento; potencial para geração de produtos para além da dissertação ou tese).

A cada etapa de avaliação, são divulgados editais de resultado, e, após a realização da etapa IV,
será divulgado o resultado final do processo seletivo.
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6 NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS:
As vagas a serem ofertadas neste processo seletivo totalizam 34 (trinta e quatro) para mestrado e
23 (vinte e três) para doutorado, obedecem aos temas gerais de orientação e disponibilidade de
orientadores(as) conforme o quadro abaixo:
Docente

Temas prioritários de orientação

Vagas
disponíveis
Mestrado: 2 vagas

Ana Paula Dassie-Leite Linha de Pesquisa 1
http://lattes.cnpq.br/
Voz e comunicação humana no contexto do desenvolvimento
3809146489362995
comunitário; Voz: promoção de saúde, prevenção de doenças
e reabilitação das disfonias; Atenção à saúde vocal do(a)
professor(a); Relação entre a Covid-19 e os distúrbios vocais.
Carlos Alberto Marçal
Linha de Pesquisa 1
Doutorado: 1 vaga
Gonzaga
Políticas públicas ambientais; Ação coletiva e movimentos
Mestrado: 2 vagas
http://lattes.cnpq.br/
sociais; "Commons" e comunidades tradicionais; Direito à
4609557425539545
cidade e desenvolvimento territorial; Integração latinoamericana.
Claudio Shigueki Suzuki Linha de Pesquisa 2
Doutorado: 2

http://lattes.cnpq.br/
3708562792236501
Cristiana Magni
http://lattes.cnpq.br/
5944677204229584

Saúde, Turismo de Aventura.
Qualidade de vida.
Linha de Pesquisa 2
1. Estudo das vulnerabilidades nos diferentes ciclos de vida 2.
Estudo das vulnerabilidades em comunidades 3. Estudo das
vulnerabilidades dos processos de adoecer e morrer 4. Estudo
das vulnerabilidades na formulação das políticas públicas e
nas práticas profissionais. 5. Estudo das vulnerabilidades nas
representações sociais dos indivíduos.
Cristina Ide Fujinaga
Linha de Pesquisa 2
http://lattes.cnpq.br/
Saúde materno infantil em sua dimensão ampla,
7868033399535810
considerando-a como um híbrido natureza-culturacomunidade.
Daiana Novello
Linha de Pesquisa 2
http://lattes.cnpq.br/
Nutrição e saúde coletiva.
1756064975510727
Alimentação, nutrição e desenvolvimento comunitário.
Tecnologia de alimentos e estudos interdisciplinares para a
saúde.
David Livingstone Alves Linha de Pesquisa 2
Figueiredo
Câncer; Saúde pública.
http://lattes.cnpq.br/
8867251982236137
Emerson Carraro
Linha de Pesquisa 2
http://lattes.cnpq.br/
Determinantes sociais de saúde e da epidemiologia de
8599868758642737
doenças na comunidade.
Emerson Luis Velozo
Linha de Pesquisa 1
http://lattes.cnpq.br/
Estudos sobre corpo, cultura e desenvolvimento comunitário.
6228700231927300
Erivelton Fontana de
Linha de Pesquisa 2
Laat
Saúde do trabalhador; Ergonomia e Qualidade de vida no
http://lattes.cnpq.br/
trabalho.
2648813906616187
Gustavo Zambenedetti Linha de Pesquisa 2
http://lattes.cnpq.br/
Atenção integral em saúde, especialmente nos temas: saúde
0900580518880314
mental, HIV-Aids e Covid-19.
Jo Klanovicz
Linha de Pesquisa 1
http://lattes.cnpq.br/
História Ambiental, mudança climática e comunidades; Teoria
9365139719374700
do Desenvolvimento Comunitário; Narrativas de extinção,
vulnerabilidade e risco socioambiental em comunidades; A
condição mais-que-humana no Antropoceno 3.0.
Katia Alexsandra dos
Linha de Pesquisa 1
Santos
Relações de gênero; violência contra as mulheres; políticas
http://lattes.cnpq.br/
públicas para mulheres; movimentos sociais de mulheres;
6545290412067757
feminismos; discursos femininos; discursos feministas;
discursos sobre mulheres.
Luciana Rosar Fornazari Linha de Pesquisa 1
Klanovicz
Estudos de Gênero; Corpo e História Ambiental; Dietas e
http://lattes.cnpq.br/
pressões sobre os corpos; Gênero e Mídias; Feminismos
4214258620142269
Comunitários; História das Mulheres e estudos decoloniais.
Mulheres na Ciência.
Luis Paulo Gomes
Linha de Pesquisa 2
Mascarenhas
Atividade Física e Saúde, atuando principalmente nos
http://lattes.cnpq.br/
seguintes temas: metabologia, genética e atividade física.
4187937070880705
Maria Angélica Binotto Linha de Pesquisa 2
http://lattes.cnpq.br/
Ciências da saúde; Atividade física; Envelhecimento e Saúde
3718747110054945
pública.
Plinio Marco de Toni
Linha de Pesquisa 2
http://lattes.cnpq.br/
Bilinguismo, com ênfase em Desenvolvimento Cognitivo e

vagas
Mestrado: 2 vagas
Doutorado: 1 vaga
Mestrado: 2 vagas

Doutorado: 1 vaga
Mestrado: 1 vaga

Mestrado: 2 vagas

Doutorado: 2
vagas
Mestrado: 3 vagas
Doutorado: 1 vaga
Mestrado: 1 vaga
Não ofertará vagas

Doutorado: 2
vagas
Mestrado: 2 vagas
Doutorado: 1 vaga
Mestrado: 2 vagas
Doutorado: 1 vaga

Mestrado: 2 vagas

Doutorado: 2
vagas
Mestrado: 2 vagas

Doutorado: 2
vagas
Mestrado: 2 vagas
Mestrado: 2 vagas

Doutorado: 1 vaga
Mestrado: 2 vagas

4858828095726875

Ronaldo Ferreira
Maganhotto
http://lattes.cnpq.br/
4031550783871062
Sergio Luiz Dias
Doliveira
http://lattes.cnpq.br/
6877990196326427
Silvio Roberto Stefano
http://lattes.cnpq.br/
0852434853164544

Socioemocional de Crianças Bilíngues; Famílias Bilíngues e
Políticas Linguísticas Familiares; Psicologia do Aprendizado
de Línguas; Neurolinguística e Neuropsicologia do
Bilinguismo; Inglês como Meio de Instrução (EMI) e
Internacionalização.
Linha de Pesquisa 1
Análise Ambiental, Geoprocessamento e Turismo em Áreas
Naturais.
Linha de Pesquisa 1
Sustentabilidade e Inovação, Gestão de Resíduos, ODS,
Desperdício de Alimentos e Desenvolvimento de Energia
Sustentáveis.
Linha de Pesquisa 1
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável: Agenda 2030.
Cidades Sustentáveis e Desenvolvimento Comunitário.

Doutorado: 1 vaga
Mestrado: 2 vagas

Doutorado: 2
vagas
Mestrado: 2 vagas
Doutorado: 3
vagas
Mestrado: 1 vaga

As vagas não serão obrigatoriamente preenchidas.
7 O resultado final será divulgado no site do PPGDC: http://www2.unicentro.br/ppgdc/
8 PRAZO E LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO CURSO:
8.1 Os(as) candidatos(as) aprovados(as) terão o prazo máximo de 24 meses para conclusão do
curso de mestrado e de 48 meses para a conclusão do doutorado, a contar da data da matrícula,
conforme designa o Regulamento do PPGDC/UNICENTRO, bem como estarão sujeitos às demais
regras e exigências do programa, desde prazos para proficiência em língua estrangeira (uma para
mestrado; duas para doutorado) até atividades complementares.
8.2 O programa é presencial, com disciplinas regularmente ofertadas semestralmente nos campi
da UNICENTRO em Irati e Guarapuava.
9 CASOS OMISSOS
9.1 As situações não previstas neste Edital serão resolvidas pelo Colegiado do Programa de Pósgraduação Interdisciplinar Desenvolvimento Comunitário – PPGDC, atendendo à Legislação
vigente.
Publique-se.
Irati, 18 de março de 2021.

Prof. Dr. Jó Klanovicz
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário
Portaria 95-GR/UNICENTRO, de 18 de fevereiro de 2021.

