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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2020 – PPGE/UNICENTRO 

REGULAMENTA  A  NORMATIZAÇÃO  DAS
AÇÕES AFIRMATIVAS NO ÂMBITO DO PPGE.

 

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE,  UNICENTRO,  considerando a  decisão do

Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Educação – PPGE, em reunião realizada no dia 13 de

novembro de 2020, conforme Ata 008/2020-PPGE/UNICENTRO. 

RESOLVE: 

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação passa a contar com uma normatização a fim de im-

plementar ações afirmativas, visando a entrada, permanência com qualidade e conclusão na pós-

graduação, nível Mestrado em Educação, dos seguintes grupos: indígenas, negros, quilombolas e

outros povos e comunidades tradicionais, pessoas com deficiência ou necessidades especiais.  

Parágrafo único: A forma de inserção das pessoas em ações afirmativas será pela via da

autodeclaração ou por meio de apresentação de documentação pertinente à condição na qual

participará da seleção. 

Art. 2° Para todos os fins de direito, esta norma se respalda na Resolução n. 045/2011,

que “Aprova o Regulamento do Programa de Inclusão e Acessibilidade, PIA”. 

Art. 3° Para fins de conceitualização sobre os povos e comunidades tradicionais, utiliza-se

o Art. 3o inciso I, do Decreto n. 6040, de 7 de fevereiro de 2007, que “Institui a Política Nacional

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais”, bem como a Lei Esta-

dual n. 17425, de 18 de dezembro de 2012, que “Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual

de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Estado do Paraná – CPICT/PR, na estrutura

organizacional da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – SEJU, e dá

outras providências”. 

Art. 4° O número de vagas ofertadas para as ações afirmativas será definido pelo Colegia-

do a cada processo seletivo. 

Art. 5° As vagas oferecidas nas ações afirmativas do PPGE/UNICENTRO deverão ser va-

gas adicionais às ofertadas em demanda universal. Parágrafo Único: A quantidade a ser ofertada

para ações afirmativas nunca poderá ser menor de 10% do total das vagas de demanda univer-

sal, e dependerá da disponibilidade dos professores. 

I – As vagas não preenchidas nas políticas de ações afirmativas serão ex-

tintas;
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II – Havendo vagas sobressalentes na demanda universal, estas poderão

ser distribuídas para as ações afirmativas, levando em consideração, como

critério de distribuição, a nota final dos candidatos. 

Art. 6° As vagas ofertadas para ações afirmativas são divulgadas no mesmo Edital de Se-

leção para o Programa de Pós-Graduação em Educação, nível Mestrado, no qual constam os re-

quisitos para inscrição, vagas de ações afirmativas, as datas dos exames de seleção e outras in-

formações consideradas relevantes. 

Art. 7° O candidato ao título de Mestre em Educação deve demonstrar suficiência em uma

língua estrangeira. Parágrafo Único: Para alunos indígenas e alunos surdos poderá ser aceita a

Proficiência em Língua Portuguesa como língua adicional ou segunda língua, caso se confirme

que esta não seja sua língua materna. 

Art. 8° Para fins de auxiliar alunos pertencentes a grupos que necessitam de ações inclu-

sivas, mediante demanda direta ao Colegiado do PPGE, será permitido que o Estágio de Docên-

cia, para alunos não bolsistas e da mesma turma do demandante, seja realizada na forma de Tu-

toria. Parágrafo Único: Tendo como parâmetro a normatização do Programa de Tutoria Discente

da UNICENTRO, impresso na Resolução n. 003/2007 – CEPE/UNICENTRO, os alunos que pode-

rão ser atendidos pela Tutoria Discente no âmbito do PPGE/UNICENTRO são os indígenas e as

pessoas com deficiência.

Art. 9° O Colegiado, por meio da Comissão de Bolsas, direcionará no mínimo uma bolsa

para alunos de ações afirmativas, a ser definida em cada seleção de bolsas.

 Art. 10° Para atender à inclusão com qualidade, caberá ao Colegiado prever formas de

flexibilizar prazos e metodologias de trabalho nas disciplinas. 

Art.11º Caberá à Coordenação do PPGE/UNICENTRO e ao Colegiado envidar esforços

junto à Universidade para a integração dos alunos provenientes das ações afirmativas. Art. 12o

Casos omissos deverão ser resolvidos pelo Colegiado do PPGE.  

DÊ CIÊNCIA.

PUBLIQUE-SE.

Irati, Guarapuava, 20 de novembro de 2020.

Prof. Dr. Alessandro de Melo
COORDENADOR DO PROGRAMA DE

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