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ORIENTAÇÕES PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UNICENTRO
I. Do Ingresso
Para ingressar no Programa de Pós-Graduação em Educação é necessário passar pelo processo
de seleção que ocorre na UNICENTRO.
II. Dos Alunos
•
Aluno regular – aluno aprovado em processo de seleção. O aluno regular deve cursar
todas as disciplinas que forem indicadas pelo orientador.
•
Aluno especial – pode cursar até duas disciplinas do Curso, sendo uma por semestre. Em
caso de aprovação em processo como aluno regular, poderá solicitar aproveitamento dos créditos
cursados.
•
Aluno Regular já matriculado em cursos de Pós-Graduação da UNICENTRO ou de
outra IES – refere-se aos alunos que já cursam Mestrado ou Doutorado em Programas que a
UNICENTRO oferta no Campus de Irati, Campus Santa Cruz ou Campus CEDETEG, ou oriundos
de Programas de outras Instituições devidamente reconhecidos pela CAPES.
•
Alunos estrangeiros – Refere-se aos candidatos de outros países e que devem se
adequar às normas da CAPES e aos editais para abertura de processo seletivo.
III. Do Período da Seleção
1) Alunos regulares: Abertura do processo de seleção para alunos regulares para ingresso em
fevereiro – entre a segunda semana de agosto e encerra-se em setembro.
2) Alunos Especiais
2.1. Seleção para alunos especiais para ingresso no 1o. semestre – abertura em novembro.
2.2. Seleção para alunos especiais para ingresso no 2o. semestre – abertura em junho.
3) Alunos de outros programas de Pós-Graduação da UNICENTRO ou de outras IES poderão
se inscrever como aluno especial no PPGE, seguindo as orientações no site:

http://www2.unicentro.br/ppge/admissao-de-alunos-de-outros-programas/
4) Alunos estrangeiros – conforme edital dos alunos regulares e especiais.
http://www2.unicentro.br/ppge/selecao-alunos-estrangeiros/
IV. Da Seleção
4.1. Os editais serão disponibilizados no site do PPGE, de acordo com os períodos informados
acima. http://www2.unicentro.br/ppge/editais2014/

V. Das taxas e mensalidades
5.1. Conforme determinação da CAPES, os alunos de Pós-Graduação stricto sensu são isentos
de pagamentos taxas, desta forma não são cobradas mensalidades.

VI. Da modalidade
6.1. Os cursos são presenciais, conforme calendário do curso disponível no site do Programa,
sendo que as disciplinas podem ser ofertadas nos Campi de Guarapuava e de Irati - Paraná –
Brasil.
http://www2.unicentro.br/ppge/calendario/
VII. Da Legislação
7.1. O Regulamento, as Instruções Normativas e informações sobre linha de pesquisa, docentes vinculados
ao PPGE, calendários e demais editais, são disponibilizados no site do Programa.
http://www2.unicentro.br/ppge/

VIII. Do Corpo Docente
8.1. Os e-mails dos professores são informados no site, caso seja necessário esclarecimento sobre a
elaboração de seu projeto ou outras dúvidas.

http://www2.unicentro.br/ppge/corpo-docente-por-linha-de-pesquisa/
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Admissão de alunos regulares matriculados em outros programas de PósGraduação da UNICENTRO e outras IES.
Os alunos de outros programas deverão comparecer à secretaria do PPGE portando a
seguinte documentação:
1. preenchimento da ficha de inscrição disponível no site: do ppge/formulários:
- Ficha de Inscrição para Aluno Especial [.doc] [.pdf] http://www2.unicentro.br/ppge/formularios/
2. comprovante de matrícula em Programa de Pós-Graduação a que está vinculado;
3. cópia dos documentos pessoais, conforme edital de abertura de vagas para alunos
especialis e alunos de outras IES, disponível no site:
http://www2.unicentro.br/ppge/editais2014/
4. carta de intenção;
5. ficha de matrícula preenchida e assinada pelo orientador, disponível no site:
- Requerimento de Matrícula - Aluno Especial [.doc] [.pdf]

6. encaminhar foto digital para o e-mail: ppgeunicentro@gmail.com

OBS.:
1. Serão ofertadas duas vagas por disciplina para alunos de outros Programas da
UNICENTRO e outras IES.
2. Período de Inscrições: conforme calendário disponibilizado no site do PPGE:
http://www2.unicentro.br/ppge/calendario/
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