
 

 
UNOESTE – UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA 

PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
SELEÇÃO BOLSA DE PÓS DOUTORADO 

 
EDITAL – 03/2019 
 

A Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE - de Presidente Prudente (SP) comunica a abertura 
de inscrições, no período de 17de julho de 2019 a 05 de agosto de 2019, ao Processo Seletivo para a 
candidatura de 01 (uma) bolsa de estudos, em nível de Pós Doutorado, vinculada ao Programa Nacional de 
Pós Doutorado – PNPD/CAPES, para atuação neste Programa de Pós-graduação.  

 
Requisitos mínimos exigidos: 
 Possuir título de Doutor em Educação, quando da implantação da bolsa, obtido em cursos 

avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição 
estrangeira, o mesmo deverá ser analisado pelo Programa de Pós-graduação em Educação; 

 Apresentar Currículo atualizado na Plataforma Lattes (CNPQ) com histórico de trabalhos 
científicos (artigos, livros e capítulos de livros avaliados de acordo com Web Qualis); 

 Durante a vigência da bolsa, os selecionados deverão se dedicar integral e exclusivamente ao 
Pós Doutorado, cumprindo horas semanais no PPGE, exceto os bolsistas estrangeiros 
residentes no exterior. 

 Não ser aposentado ou estar em condição semelhante. 
 

 Do valor da bolsa: 
O candidato aprovado receberá o valor de R$ 4.100,00, conforme Portaria CAPES 86/2013. 
 

 Da duração da bolsa: 
A bolsa de pós doutorado será concedida por um período de 12 meses com possibilidade de 
prorrogação por um prazo de 12 meses após avaliação dos relatórios finais e manifestação de 
interesse do candidato.  
 

 Documentos necessários para inscrição de candidatos: 
 Diploma ou Ata de Defesa de Doutorado em Educação, conforme exigências legais (cópias); 
  3 (três) cópias do Currículo Lattes atualizado referentes aos últimos 4 (quatro) anos (de julho de 

2015 a junho de 2019), sendo apenas uma documentada; 
 3 (três) cópias simples da proposta de Projeto de Pesquisa vinculada a uma das duas linhas de 

pesquisa do Programa de Pós-graduação em Educação da Unoeste; 
 Documentos pessoais: RG e CPF (cópias); 
 Formalização da inscrição por requerimento dirigido à Coordenação do Programa de Pós-

graduação em Educação com indicação de meios de contato: endereço, telefones e e-mail. 
 

Observações: 
Os documentos deverão ser entregues pessoalmente ou enviados por correio, via Sedex, para a 
Secretaria do Programa. Em caso de envio pelo correio, a data de postagem não poderá ser 
superior ao último dia de inscrição para o processo seletivo. 
O projeto de pesquisa deverá conter de 15 a 20 páginas em espaço 1,5; fonte Times New 
Roman 12, encadernado. 
 
 

 Etapas do processo de seleção: 
 1ª etapa eliminatória 

Avaliação da documentação comprobatória e do Currículo Lattes; 
 2ª etapa classificatória 

Apresentação da Proposta da Pesquisa e Entrevista. 
A classificação final será obtida pela média ponderada das notas: Currículo (Peso 2); Projeto de 

Pesquisa (Peso 1); Entrevista  (Peso 1). 
 



 

 Da aprovação do candidato: 
Será aprovado o candidato que obtiver maior  média; 
Em casos de empate, será aprovado o candidato com maior pontuação no Currículo; 
Permanecendo o empate, será aprovado o candidato com maior pontuação na entrevista; e, 

depois, o candidato com maior pontuação no Projeto de Pesquisa. 
 

 Resultado final 
Será divulgado em 21 de agosto de 2019, no site do Programa de Pós Graduação, Mestrado 
em Educação, da UNOESTE. 
 

 Cronograma 
 
Atividades DATAS 
Entrega de documentos 17/07/2019 a 05/08/2019 
Convocação dos candidatos para a 2ª etapa 10/08/2019 
2ª etapa: Apresentação da Proposta de Pesquisa e 
Entrevista. 

14/08/19 a 16/08/2019 

Divulgação do resultado final 21/08/2019 
 

 Das disposições gerais: 
Casos não previstos neste Edital serão analisados e deliberados pelo Colegiado do PPGE. 

 
Endereço para correspondência: 
e-mail: mestradoeducacao@unoeste.br 
Universidade do Oeste Paulista – Unoeste – Mestrado em Educação 
Campus II, Bloco B2 – Secretaria sala 205 
Rodovia Raposo Tavares, km 572 - Bairro Limoeiro 
Presidente Prudente – SP - CEP 19067-175 
 
 
 
Descrição das 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. 

 

 


