
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

  ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ALUNOS REGULARES BOLSISTAS 
PARA O CURSO DE DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 2021 

 
EDITAL Nº. 01/2021 

 
O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE), Mestrado e 

Doutorado, da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) de Presidente Prudente (SP) 
comunica a abertura das inscrições ao Processo Seletivo para o preenchimento de 3 
(três) vagas, exclusivamente para alunos regulares bolsistas no Doutorado no ano de 
2021, condicionadas as bolsas à liberação do Sistema de Concessão de Bolsas e 
Auxílios (SCBA) da CAPES.  
 
Para assumir as possíveis bolsas os candidatos não poderão possuir vínculo 
empregatício algum. 
 

O PPGE tem como objetivos, entre outros: formar pesquisadores/as com vistas 
à produção de novos conhecimentos relevantes ao contexto educacional em 
diferentes níveis e modalidades de ensino, diante da atual conjuntura sociopolítica; 
desenvolver pesquisas em Educação, que revelem apropriação conceitual e 
metodológica essenciais da área, bem como compromisso ético, político e social; 
analisar os fundamentos, o planejamento, a implementação e desdobramentos das 
políticas públicas educacionais, em articulação com as políticas sociais, nos diferentes 
espaços educativos e suas relações com o contexto histórico; investigar e 
compreender a produção de conhecimentos sobre a formação e a ação docente e os 
processos de ensino e aprendizagem em diferentes contextos educativos, com a 
finalidade de otimizar o desempenho do docente de nível superior e de outros níveis 
de ensino. 

Para tanto, os docentes do PPGE atuam em duas 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. 



 

 

 
O Programa de Pós-graduação em Educação – Doutorado, requer a proficiência 

em uma segunda língua estrangeira e o cumprimento de programação didática, que 
compreende aulas, participação em grupos de pesquisa, reuniões de estudo e debates, 
participação em experiências práticas, além de atividades relativas à elaboração da 
tese e à produção científica. 
 
1. INSCRIÇÕES 
 

As inscrições serão realizadas via internet, no período de 08/03/2021 a  
11/03/2021 no link “Inscreva-se”, no seguinte endereço: 
http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/CadastroDeInteresse.aspx?prc_seq=
58 

Todo o processo seletivo será remoto. 
Os documentos deverão ser enviados digitalizados, em um único e-mail, para o 

endereço mestradoeducacao@unoeste.br, até o dia 11/03/2021, tendo anexados 
cinco arquivos com extensão .pdf, conforme explicitado a seguir: 
 

 Arquivo 1 - Documentos 
1.1 Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão de Graduação (o/a candidato/a 

deverá comprovar a conclusão do curso de graduação através do diploma ou 
certificado de conclusão ou, ainda, atestado que comprove a data prevista de 
conclusão do curso. Serão aceitos apenas os documentos de cursos de graduação 
devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC)). 

1.2 Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Mestrado ou atestado 
com a previsão de conclusão do Mestrado; 

1.3 Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação;  
1.4 Cópia do Histórico Escolar do Curso de Mestrado; 
1.5 Cópia do R.G. 
1.6 Cópia do C.P.F. 
1.7 Cópia do Título de Eleitor. 
1.8 Cópia do Certificado Militar (no caso do sexo masculino); 
1.9 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00; 
1.10 Certificado de proficiência em língua estrangeira, se possuir. 
 

 Arquivo 2 - Currículo Lattes  
Currículo Lates atualizado retirado da Plataforma Lattes em extensão .pdf. 
 

 Arquivo 3 - Comprovação do Currículo Lattes 
Todas as informações apresentadas no Currículo Lattes, constantes no item 2.2 deste 
edital devem ser comprovadas. Os documentos comprobatórios devem estar 
numerados sequencialmente, de acordo com a ordem em que as informações foram 
apresentadas na Plataforma Lattes. Observação: quando se tratar de trabalhos 
publicados em anais, livros, capítulos e artigos, poderão ser digitalizadas apenas a 
primeira e a última página, com fins de comprovação. Salienta-se que as informações 
constantes no Lattes que não estiverem documentadas não serão consideradas. 
 

http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/CadastroDeInteresse.aspx?prc_seq=58
http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/CadastroDeInteresse.aspx?prc_seq=58


 

 

  Arquivo 4 – Pré-projeto de pesquisa para a tese 
O pré-projeto de pesquisa deve estar vinculado a uma das Linhas de Pesquisa do 
Programa, segundo orientações do item 2.3 deste edital, com no máximo 20 laudas. 
  
2. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

O processo seletivo será classificatório. A Média Final do/a candidato/a será a 
média ponderada das notas, de zero a dez, obtidas em quatro avaliações: Análise do 
Pré-projeto de Pesquisa (PP) (peso 1); Análise do Currículo Lattes (CL) (peso 1); 
Apresentação/defesa do Pré-projeto  de Pesquisa (APP) (peso 2).   
 

𝑀𝐹 =
PP + CL + 2APP
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Será considerada como média final mínima, 𝑀𝐹 = 7,0 (sete). 
 

 
2.1. Pré-projeto de Pesquisa: 
 

O/A candidato/a deverá submeter o Pré-projeto de Pesquisa para uma das 
duas linhas de pesquisa e indicar um/a orientador/a dentre os/as docentes que 
ofertarão vagas, conforme Anexo II deste edital. Ressalta-se que a indicação do/a 
orientador/a é de responsabilidade do/a candidato/a e deve considerar a temática da 
pesquisa proposta e sua relação com a área de atuação do/a docente indicado/a. O 
pré-projeto de pesquisa deverá conter: 
 
– capa com o título do projeto e o nome do/a candidato/a; 
– folha de rosto, indicando a linha de pesquisa a que está submetendo o pré-projeto e 
o nome do/a docente/a indicado/a para ser o/a possível orientador/a; 
- resumo (máximo de 20 linhas); 
- palavras-chave (até cinco); 
– introdução (contendo justificativa, apresentação do tema e do problema, relevância 
da pesquisa); 
– fundamentação teórica (revelando domínio de bibliografia fundamental e atualizada 
sobre o tema); 
– objetivo geral e objetivos específicos; 
- procedimentos metodológicos (natureza da pesquisa, métodos de coleta e análise 
dos dados; participantes, se for o caso); 
– cronograma de execução; 
– referências (de acordo com as normas da ABNT). 

A análise do pré-projeto considerará os seguintes itens: 
- uso correto das normas científicas; 
- relevância acadêmica e social; 
- formulação do problema de pesquisa e dos objetivos (geral e específicos); 
- delineamento da proposta metodológica; 
- coesão, coerência textual e uso adequado dos aspectos gramaticais e ortográficos; 
- referências atualizadas e articuladas com o tema. 



 

 

 
2.2. Análise do Currículo Lattes do/a candidato/a 
 

A análise do currículo Lattes dos/as candidatos/as será objetiva e de caráter 
quantitativo, realizada no âmbito das Linhas de Pesquisa, considerando: a área de 
formação inicial, especialização/iniciação científica; cursos de 
aperfeiçoamento/extensão; experiência docente; participação em grupos de pesquisa 
cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq; publicações dos últimos 
cinco anos; apresentação de trabalhos em eventos científicos; aprovação em concurso 
público. 

Salienta-se que as informações constantes no Lattes que não estiverem 
documentadas não serão consideradas. 

 
2.3. Apresentação/defesa do Pré-projeto de pesquisa 
 

A apresentação/defesa do Pré-Projeto de Pesquisa será realizada pelo/a 
candidato/a perante banca examinadora composta por docentes do Programa. 

A avaliação da apresentação/defesa do Pré-projeto de Pesquisa envolverá: 
- domínio teórico e epistemológico do conteúdo do projeto; 
- articulação do projeto com a linha de pesquisa e orientador indicado; 
- adequação da escrita às normas científicas; 
- relevância acadêmica e social; 
- viabilidade de execução do projeto. 
 
3. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 
- Período de inscrições: 08/03/2021 a 11/03/2021 
- Apresentação/defesa do Pré-projeto de Pesquisa: 12 e 13/03/2021;  
- Divulgação do resultado final: 15/03/2021, a partir das 17h (via internet, na página da 
Unoeste/Programa de Pós-Graduação em Educação). 
- Matrículas: 16/03/2021 
 
Conforme exigência da CAPES, para o registro do discente contemplado, na Plataforma 
SCBA/CAPES, caso as bolsas sejam liberadas, o beneficiado deverá apresentar na 
Secretaria do Programa, até o dia 16/03/2021, às 15h: 
- documento comprobatório de regime de trabalho (cópia digitalizada da carteira de 
trabalho, declaração de gestores de instituições educacionais, entre outros) 
comprovando a não existência de vínculo empregatício ou afastamento integral para 
cursar o Doutorado. 
- dados de conta corrente (próprio nome) em agência do Banco do Brasil. 
 
Observação: Não caberá recurso à lista de classificação, em nenhuma circunstância. 
 
  



 

 

ANEXO  
 

Corpo Docente com Vagas disponíveis 
 
LINHA DE PESQUISA 1: Políticas Públicas em Educação, Práticas Educativas e 
Diversidade  
 
•  Drª. Danielle Aparecida do Nascimento dos Santos (danielle@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: - Políticas e práticas de Educação Especial e Inclusiva;  
- Pedagogia de projetos e abordagens de ensino contemporâneas; - Trabalho e ensino 
colaborativo; - Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
 
•  Drª. Elisa Tomoe Moriya Schlünzen (tomoefct@gmail.com) 
Conteúdos de investigação: - Políticas públicas em educação; - Políticas de educação 
especial e inclusiva; - Educação à distância; - Gestão 
 
 
• LINHA DE PESQUISA 2 – Formação e ação do profissional docente e práticas 
educativas 
 
• Drª. Carmen Lúcia Dias (kkaludias@gmail.com) 
Conteúdos de investigação: - Epistemologia Genética e Educação; - Valores e 
Moralidade; - Aprendizagem e Desenvolvimento em Contextos Escolares; - Avaliação 
Docente 
 
• Drª. Monica Fürkotter (mofurkotter@gmail.com) 
Conteúdos de investigação: - Formação de professores; - Ensino e aprendizagem de 
Matemática; - Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e Educação escolar 
  
• Dr. Sidinei de Oliveira Sousa (sidinei@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: - Metodologias ativas em processos educativos na 
perspectiva deweyana; - Utilização de Serious Games e Gamificação na educação;  
- Blended Learning com foco na sala de aula invertida; - Estratégias Ativas de 
aprendizagem com apoio das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC). 
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