
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE/UNICENTRO
PRÓ - REITORIA DE PESQUISA E PÓS - GRADUAÇÃO - PROPESP

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE

EDITAL Nº 001/2019 - PPGE

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE, da

Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, no uso das suas atribuições, em

atendimento  à  deliberação  do  Colegiado,  torna  público  a  Retificação  do  Edital  nº

088/2018 – PPGE – ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CONCESSÃO DE BOLSA DO

PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO/CAPES (PNPD/CAPES),  conforme o

que dispõe o presente Edital:

ONDE SE LÊ:

6. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO

Lançamento do Edital 20/12/2018

Período de inscrição dos candidatos 11/02 a 18/02/2019

Homologação das inscrições** 19/03/2019

Entrevistas / seleção Conforme Anexo II

Divulgação do Edital de aprovação e classificação no processo de seleção A partir de 01/03/2019

LEIA-SE:

6. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO

Lançamento do Edital 20/12/2018

Período de inscrição dos candidatos 11/02 a 18/02/2019

Homologação das inscrições** 19/02/2019

Entrevistas / seleção Conforme Anexo II

Divulgação do Edital de aprovação e classificação no processo de seleção A partir de 01/03/2019

**ITEM ALTERADO
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ONDE SE LÊ:

ANEXO II

Requisitos específicos Critérios de seleção Do(a) bolsista exige-se:
Entrevista

Análise de currículo e plano de
trabalho

 –  Doutor  em  Educação  ou  áreas
afins;

 – Plano de Trabalho para 12 meses
com  detalhamento  das  atividades
acadêmicas  a  serem  desenvolvidas,
inclusive  no  Programa  de  Pós-
Graduação  em  Educação  da
UNICENTRO  (Seminários,  palestras,
etc., a  ser  enviado  em  e-mail
identificado na data da entrevista);***

 – Memorial descritivo das atividades
desenvolvidas  e  o  que  poderá
agregar ao PPGE.

 –  Afinidade  entre  Linha  e
projeto do(a)  pesquisador(a)  e
Linha do supervisor(a);

 –  Adequação  do  plano  de
trabalho a uma das Linhas do
PPGE;

 –  Disponibilidade  para
trabalhos  de  pesquisa  no
campo  e  participação  em
eventos  organizados  pelo
Programa;

 –  Produção  científica  nos
últimos 36 meses.

 –  Elaborar  relatório  anual  de
atividades  a  ser  aprovado  pelo
PPGE e encaminhar relatório final
em  até  30  (trinta)  dias  após  o
encerramento da bolsa;

 – Dedicar-se exclusivamente às
atividades do projeto;

 –  Realizar  atividades
acadêmicas  no  âmbito  da  Pós-
Graduação  (seminários,  co-
orientações,  responsabilidade
técnica por equipamentos).

 –  Produção  de  pelo  menos  2
artigos B1 por ano de atuação.

25 a 28 de fevereiro de 2019
14h às 17h

Campus da UNICENTRO Irati ou
Guarapuava, a definir

Presencial ou por  skype, mediante
agendamento  prévio  de  horário
com a Secretaria do PPGE (cam-
pus Irati)

Área de Concentração: Educação

Descrição: Aspectos históricos, políticos e culturais da educação brasileira. Discute a produção da diversidade social relacionada com a
problemática das desigualdades e da intervenção do Estado no processo de implementação de políticas públicas.

Linhas de Pesquisa:

 Políticas Educacionais, História e Organização da Educação

Aspectos históricos, políticos e organizacionais da educação brasileira, mediados pelas ações estatais e intervenções da sociedade civil.
Esta Linha busca desenvolver pesquisas sobre a história da educação brasileira, da política e da gestão educacional contemporâneas, as-
sim como dos projetos educativos elaborados no âmbito do poder público, das instituições educativas, das classes sociais, dos movimentos
sociais e organizações não-governamentais.

Educação, Cultura e Diversidade

Estudo da educação e sua relação com a cultura, caracterizada fundamentalmente pela expressão/produção das diversidades. A compreen-
são desta relação abarca diferentes perspectivas teórico-metodológicas, a fim de propiciar estudos que analisem a questão contemporânea
da diversidade no âmbito educacional. Esse é um tema que se destaca num contexto de tensão entre as diferenças e desigualdades, consi-
derando que os processos educativos se desenvolvem numa sociedade permeada por contradições entre a reivindicação, o estabelecimento
e a consolidação de direitos.
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LEIA-SE:

ANEXO II

Requisitos específicos Critérios de seleção Do(a) bolsista exige-se:
Entrevista

Análise de currículo e plano de
trabalho

 –  Doutor  em  Educação  ou  áreas
afins;

 –  Plano de Trabalho para 12 meses
com  detalhamento  das  atividades
acadêmicas  a  serem  desenvolvidas,
inclusive  no  Programa  de  Pós-
Graduação  em  Educação  da
UNICENTRO  (Seminários,  palestras,
etc.);***

 – Memorial descritivo das atividades
desenvolvidas  e  o  que  poderá
agregar ao PPGE.

 –  Afinidade  entre  Linha  e
projeto do(a)  pesquisador(a)  e
Linha do supervisor(a);

 –  Adequação  do  plano  de
trabalho a uma das Linhas do
PPGE;

 –  Disponibilidade  para
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campo  e  participação  em
eventos  organizados  pelo
Programa;

 –  Produção  científica  nos
últimos 36 meses.

 –  Elaborar  relatório  anual  de
atividades  a  ser  aprovado  pelo
PPGE e encaminhar relatório final
em  até  30  (trinta)  dias  após  o
encerramento da bolsa;

 – Dedicar-se exclusivamente às
atividades do projeto;

 –  Realizar  atividades
acadêmicas  no  âmbito  da  Pós-
Graduação  (seminários,  co-
orientações,  responsabilidade
técnica por equipamentos).

 –  Produção  de  pelo  menos  2
artigos B1 por ano de atuação.

25 a 28 de fevereiro de 2019
14h às 17h

Campus da UNICENTRO Irati ou
Guarapuava, a definir

Presencial ou por  skype, mediante
agendamento  prévio  de  horário
com a Secretaria do PPGE (cam-
pus Irati)

Área de Concentração: Educação

Descrição: Aspectos históricos, políticos e culturais da educação brasileira. Discute a produção da diversidade social relacionada com a
problemática das desigualdades e da intervenção do Estado no processo de implementação de políticas públicas.

Linhas de Pesquisa:

 Políticas Educacionais, História e Organização da Educação

Aspectos históricos, políticos e organizacionais da educação brasileira, mediados pelas ações estatais e intervenções da sociedade civil.
Esta Linha busca desenvolver pesquisas sobre a história da educação brasileira, da política e da gestão educacional contemporâneas, as-
sim como dos projetos educativos elaborados no âmbito do poder público, das instituições educativas, das classes sociais, dos movimentos
sociais e organizações não-governamentais.

Educação, Cultura e Diversidade

Estudo da educação e sua relação com a cultura, caracterizada fundamentalmente pela expressão/produção das diversidades. A compreen-
são desta relação abarca diferentes perspectivas teórico-metodológicas, a fim de propiciar estudos que analisem a questão contemporânea
da diversidade no âmbito educacional. Esse é um tema que se destaca num contexto de tensão entre as diferenças e desigualdades, consi-
derando que os processos educativos se desenvolvem numa sociedade permeada por contradições entre a reivindicação, o estabelecimento
e a consolidação de direitos.

***ITEM ALTERADO
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DÊ CIÊNCIA.

PUBLIQUE-SE.

Irati, 06 de fevereiro de 2019.

Prof. Dr. Alessandro de Melo
COORDENADOR DO PROGRAMA DE

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO
PORT. 41/2019 – GR/UNICENTRO
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