
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO 

 
EDITAL Nº. 02 – SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O MESTRADO / 2022 

 
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 23 (vinte 
e três) vagas para alunos regulares no Mestrado no ano de 2022.  

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 – Mestrado requer a proficiência em 

uma 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 dissertação e à produção 
científica. 
 
1. INSCRIÇÕES 



 

 
As inscrições serão realizadas via internet, no período de 06/12/2021 a 21/01/2022, 

no link “Inscreva-se”, no seguinte endereço:  
[https://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=58&menu=aprese
ntacao] 

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

endereço ppge@unoeste.br, até o dia 21/01/2022, 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 por meio 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 Histórico Escolar do Curso de Graduação.  
1.3 Cópia do R.G. 
1.4 Cópia do C.P.F. 
1.5 Cópia do Título de Eleitor. 
1.6 Cópia do Certificado Militar (no caso do sexo masculino); 
1.7 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00; 
1.8 Certificado de proficiência em língua estrangeira, se possuir. 
Observação: os documentos devem ser digitalizados na configuração paisagem, todos na 
mesma posição. 
 
  Arquivo 2 - Currículo Lattes  
Currículo Lattes atualizado retirado da Plataforma Lattes em extensão .pdf. 
 
 Arquivo 3 - Comprovação do Currículo Lattes 
Todas as informações apresentadas no Currículo Lattes, constantes no item 2.3 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. 
 
  Arquivo 4 – Memorial Descritivo 
O Memorial deve seguir as orientações do Anexo 1. 
 
 Arquivo 5 - Pré-projeto de pesquisa para a dissertação 
O pré-projeto de pesquisa deve estar vinculado a uma das Linhas de Pesquisa do Programa, 
segundo orientações do item 2.2 deste edital, com no máximo 20 laudas. 
  
 
 
 
 



 

 
2. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

O processo seletivo será classificatório. A Média Final do/a candidato/a será obtida 
da média ponderada das notas, de zero a dez, em quatro avaliações: Análise do Memorial 
Descritivo (MD) (peso 1); 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).   
 

ܨܯ =
MD + PP + CL + 2APP
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Será considerado/a aprovado/a o/a candidato/a que obtiver MF maior ou igual a 7,0. 

Todavia, não significa que serão aprovados/as como alunos/as regulares, pois isso depende 
do número de vagas e da disponibilidade de orientação.  
 
2.1. Análise do Memorial Descritivo 
 

O/A candidato/a deverá submeter um memorial descritivo sobre sua trajetória 
acadêmico-profissional a partir das orientações constantes no Anexo 1. O texto deve 
enfatizar o mérito de suas realizações para a área da Educação e mostrar as articulações que 
aproximam a sua escolha pelo Mestrado em Educação.  Sua análise considerará os seguintes 
itens: 

 
- alinhamento da formação e/ou experiência profissional com o Mestrado em Educação; 
- coerência e coesão textual. 
 
2.2. 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 2 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 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: 
- articulação do projeto com a linha de pesquisa indicada; 
- adequação da linguagem em relação às normas científicas; 
- relevância, caráter inovador e impactos social e acadêmico; 
- objetivo(s) e metodologia; 
- domínio teórico e epistemológico do conteúdo do projeto; 
- viabilidade de execução do projeto. 
 
2.3. 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 da formação inicial; 
- curso(s) de aperfeiçoamento ou extensão;  
- curso(s) de especialização;  
- apresentação de trabalho(s) em eventos científicos; 
- experiência docente; 
- participação em grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do 
CNPq; - publicações; 
- aprovação em concurso público. 

 
Salienta-se que as informações constantes no Lattes que não estiverem 

documentadas não serão consideradas. 
 

2.4. 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: 
 
- organização da apresentação com os itens essenciais; 
- domínio teórico e metodológico; 
- articulação do projeto com a linha; 
- viabilidade de execução do projeto; 
- fluência na exposição. 
 
3. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 
- Período de inscrições: 06/12/21 a 21/01/22; 
- Apresentação/defesa do Pré-projeto de Pesquisa: 07/02 a 12/02/22;  
- Divulgação do resultado final: 18/02/22, a partir das 17h (via internet, na página da 
Unoeste, Programa de Pós-Graduação em Educação,  www.unoeste.br/ppge). 
 
4. INFORMAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 



 

4.1 A UNOESTE realizará o tratamento correto, íntegro e informado dos dados pessoais, 
eletrônicos e físicos, existentes em bancos de dados estruturados, bem como de dados não 
estruturados, contidos em planilhas, e-mails, aplicativos de vídeo conferência, drives de 
armazenamento, dentre outros. O compromisso assumido abrange uma atuação 
responsável e sustentável no desenvolvimento de cada uma de nossas tarefas.  
 
4.1.1 Nesse sentido a UNOESTE se compromete a: 

a) adotar as melhores práticas relativas à proteção e tratamento de dados pessoais, origem 
e qualidade dos dados, além da prevenção da ocorrência de dados decorrentes do 
tratamento desses dados; 

b) Aplicar e respeitar os princípios de lealdade e licitude, limitação da finalidade, 
transparência, livre acesso, adequação, necessidade (minimização), eliminação, qualidade, 
confidencialidade, segurança e confiabilidade dos dados, prevenção e responsabilidade e 
prestação de contas, em qualquer momento durante o processamento de dados pessoais de 
acordo com as disposições da legislação brasileira, além de realizar processos de 
autorregulação normativa com medidas que garantam o cumprimento das normas de 
proteção de dados e/ou as melhores práticas internacionais já adotadas; 

c) Exigir de todos os sócios, representantes, colaboradores, prestadores de serviços ou 
terceiros envolvidos em atividades de tratamento de dados que cumpram as disposições 
legais aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo a sua não divulgação ou repasse, 
nos termos da lei aplicável; 

d) Absterem-se de realizar tratamento de dados pessoais indevido, irregular ou ilegal, de 
forma direta e/ou indireta, ativa e/ou passiva; 

e) Garantir que as atividades de tratamento de dados pessoais observem a boa-fé e os 
princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade de dados, 
transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de 
contas, cuja definição está disposta na LGPD;  

f) Garantir a plena observância dos termos da política de proteção de dados pessoais, planos 
de gerenciamento de incidentes de dados pessoais com indicação das possíveis medidas de 
remediação que poderão ser aplicadas, e planos de treinamento e comunicação internos 
sobre o tratamento de dados pessoais; 

g) Garantir aos titulares de dados o exercício de seus direitos, permitindo, a qualquer tempo, 
que este solicite: a confirmação da existência de tratamento de seus dados pessoais; acesso 
a seus dados pessoais, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com a LGPD; portabilidade dos seus dados pessoais a outro fornecedor de 
serviço ou produto, sem que isso implique em revelação de segredo comercial ou industrial; 
que lhe seja informado a existência de tratamento de dados; informações sobre entidades 
públicas e privadas com as quais a UNOESTE tenha realizado uso compartilhado de dados; 
informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento para tratamento de seus 
dados pessoais; direito de revogação do consentimento que tenha concedido; direito de 
peticionar contra o controlador perante a ANPD; e, opor-se ao tratamento de dados; 

h) Limitar a coleta de dados pessoais ao mínimo necessário para a realização de suas 
finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos; 



 

i) Implementar todas as medidas necessárias para proteger os dados incluindo, mas não se 
limitando, a proteção contra destruição acidental ou ilícita, perda acidental, vazamento de 
dados, alteração e/ou divulgação não autorizada; 

j) Aplicar os máximos padrões de segurança de informação para garantir a integridade dos 
dados pessoais, levando como referência as boas práticas internacionais sob a matéria e, 
quanto seja possível, as diretrizes nas normas ISO 27001 e 27002, especialmente a norma 
ISO 27701; 

k) Conservar os dados durante o período necessário para a execução das finalidades para as 
quais eles foram disponibilizados, garantindo a sua confidencialidade; salvo que exista uma 
disposição legal em contrário, uma ordem da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) ou qualquer autoridade judicial, ou a solicitação do titular de dados pessoais; 

l) Bloquear o acesso a dados pessoais e não realizar mais nenhum tratamento quando os 
propósitos declarados expirarem, mas a retenção dos dados pessoais for exigida pela 
legislação vigente; 

m) Garantir a não discriminação do indivíduo por meio do tratamento de dados pessoais, 
impossibilitando que estes sejam usados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos; 

n) Fornecer ao titular explicações sobre a finalidade do tratamento de seus dados pessoais e 
garantir a precisão e qualidade dos dados pessoais tratados; 

o) Garantir a educação e conscientização de sócios, colaboradores, representantes, 
prestadores de serviços, consultores, terceiros contratados e, onde pertinente, parceiros e 
clientes, sobre as práticas de proteção de dados pessoais adotadas pela UNOESTE. 
 
4.1.2 Em caso de não efetivação da matrícula seja por reprovação do candidato no vestibular 
ou por deliberalidade do candidato, a Unoeste se reserva ao direito de poder utilizar os 
dados pessoais dos candidatos para realizar contato com os candidatos para informá-los 
sobre novas oportunidades pelo prazo de 03 (três) anos. 
 
4.1.3 Os dados pessoais necessários para a realização do processo seletivo serão tratados 
com a(s) seguinte(s) finalidade(s): 
 

Tipo de Dado Pessoal Finalidades Base Legal 

Dados pessoais 
restritos: nome, CPF, 
RG, Título de Eleitor, 
Certificado Militar, 
endereço de e-mail, 
número de telefone 
fixo; número de 
telefone celular e 
endereço. 

 

Cadastro, identificação e relacionamento com o 
candidato; oferta de novos produtos ou já 
existentes; realização de matrícula no curso de 
escolha; descrições das condições dos produtos.  

 
Formas de contato com o candidato: telefone 
celular, e-mail, aplicativo WhatsApp, telefone fixo 
e balcão de secretaria (presencial) 

Termo de 
Consentimento 

 
A política de privacidade da UNOESTE possui uma versão resumida que pode ser consultada 
em: https://www.unoeste.br/content/documentos/politica/politica-privacidade.pdf 
 
 



 

Observações:  
 
i) A classificação final do processo de seleção servirá como referência para a concessão de 
bolsas e taxas. 
 
ii) O/a candidato/a reprovado/a não terá direito a recurso em nenhuma das etapas da 
seleção e nem quanto à classificação final, em nenhuma circunstância.  
 
iii) O Exame de proficiência em língua estrangeira (inglês ou espanhol) será realizado no 
decorrer do primeiro semestre letivo de 2022 em formato remoto.  
 
iv) A matrícula dos/as candidatos/as aprovados/as como alunos/as regulares será no período 
de 21/02/2022 a 25/02/2022. 
 
v) Os/as candidatos/as que não forem aprovados/as no processo seletivo como alunos/as 
regulares terão prioridade na matrícula como alunos/as especiais. 
 
 
  



 

ANEXO 1 
Orientações para elaboração do Memorial Descritivo 

 
O Memorial Descritivo é uma autobiografia, ou seja, um texto auto descritivo e reflexivo 
sobre a trajetória acadêmico-profissional, intelectual e artística do/a candidato/a, contido no 
Currículo Lattes. O texto deve ser redigido na primeira pessoa do singular, o que possibilita 
ao candidato enfatizar o mérito de suas realizações para a área de interesse e fazer 
articulações que aproximam a sua escolha para, no caso, o Mestrado em Educação.  
 
Sugestão de Estrutura do Memorial 
 
1 - CAPA a) Nome do candidato/ b) Título (MEMORIAL DESCRITIVO) / c) Local / d) Ano.  
 
2 - IDENTIFICAÇÃO 
Nome completo/ Filiação/ Data e local de nascimento/ Nacionalidade/ Profissão/ Endereço 
completo com código de endereçamento postal, telefones, e-mail. 
 
3 - FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Graduação/Especialização/Mestrado/Doutorado (em outra área) - Curso/Instituição/Ano de 
conclusão.  
 
4 - IDIOMAS (indicar o grau de domínio). 
 
5 – DESENVOLVIMENTO 
Relato das memórias de sua vida pessoal, acadêmica e profissional, conforme as orientações 
iniciais. 
 
 
OBS: o texto deve conter no mínimo 05 laudas. 
 
  



 

ANEXO 2 
Corpo Docente com Vagas disponíveis  

 
 
LINHA DE PESQUISA 1: Políticas Públicas em Educação, Práticas Educativas e Diversidade  
 
• Dr. Cristiano Amaral Garboggini Di Giorgi (cristiano@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: 
- Políticas educacionais 
- Políticas de formação de professores 
- Educação popular 
- Educação de Jovens e Adultos 
 
•  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 (elisamoriya@unoeste.br)  
Conteúdos de investigação: 
- Políticas públicas em educação 
- Políticas de educação especial e inclusiva 
- Educação à distância 
- Gestão 
 
  Drª. Elsa Midori Shimazaki (elsa@unoeste.br) 
Conteúdos de Investigação: 
- Políticas educacionais e prática de alfabetização, leitura e escrita na educação básica 
- Políticas educacionais de práticas de educação especial 
- Políticas educacionais para a diversidade 
- Teoria Histórico-cultural 
 
• Dr. Ricardo Eleutério dos Anjos (ricardoanjos@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: 
- Pedagogia Histórico-Crítica 
- Politecnia, educação e trabalho 
- Teorias Pedagógicas e Políticas Educacionais 
- Psicologia Histórico-cultural e processos formativos 
 
LINHA DE PESQUISA 2 – Formação e ação do profissional docente e práticas educativas 
 
• Drª. Camélia Santina Murgo (camelia@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: 
- Autoeficácia docente 
- Psicologia Positiva aplicada à Educação 
- Avaliação de constructos psicológicos aplicados à Educação 



 

 
• Drª. Carmen Lúcia Dias (carmenlucia@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: 
- Epistemologia Genética e Educação 
- Valores e Moralidade 
- Aprendizagem e Desenvolvimento em Contextos Escolares 
- Avaliação Docente 
 
• Drª. Monica Fürkotter (monicaf@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: 
- Formação de professores 
- Ensino e aprendizagem de Matemática 
- Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e Educação escolar 
  
• Drª. Raquel Rosan Christino Gitahy (raquel@unoeste.br) 
Conteúdos de investigação: 
- Inclusão digital docente 
- Tecnologias assistivas e inclusão 
- Metodologias ativas 
- Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação como ferramentas no processo de 
ensino e de aprendizagem 
 
• 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) 


