EDITAL
SELEÇÃO PARA O MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO (2019/1 – 2ªed)
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Luterana do Brasil (PPGEDU - ULBRA) torna público, para conhecimento dos
interessados, que, no período de 18 de dezembro até 08 de fevereiro, estarão
abertas as inscrições para o processo seletivo para o curso de Mestrado Acadêmico,
modalidade regular, do PPGEDU ULBRA.
1 - DOS CANDIDATOS
1.1 - O candidato deve ser graduado, não havendo restrição quanto à área de formação;
2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 – A inscrição ocorrerá através do preenchimento do formulário disponível na página
do PPGEDU (http://www.ulbra.br/canoas/pos-graduacao/presencial/ppgedu/mestrado)
e entrega ou envio por Sedex dos seguintes documentos:
a) Cópia autenticada do diploma de graduação reconhecido pelo MEC;
b) Cópia impressa do Currículo Lattes atualizado;
c) Memorial (o texto deverá ter, no máximo,10 páginas, em letra Times New Roman
12, espaço 1,5, margens esquerda e superior 3cm, direita e inferior 2cm);
d) Cópia da Carteira de Identidade e CPF para brasileiros ou passaporte para
estrangeiros;
e) Cópia do comprovante de residência;
f) Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
g)Comprovante de pagamento da taxa de Inscrição.
2.2 - Os documentos devem ser postados (Sedex) ou entregues no endereço abaixo
entre os dias 13/02/2019 e 15/02/2019.
2.3 - O endereço para entrega dos documentos é:
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Luterana do
Brasil. Av. Farroupilha, 8001 - Prédio 14 - 2º andar, Sala 217. CEP 92425-900 Canoas, RS.
3 - DA SELEÇÃO
3.1 - O Processo de Seleção constará das seguintes etapas:
1ª Etapa (Eliminatória) - Prova escrita, sem consulta, referente às bibliografias descritas
no ANEXO I do presente edital. A prova será realizada no dia 18 de fevereiro de 2019,
com início às 14h (quatorze horas, horário de Brasília) e duração máxima de 04
(quatro) horas em local a ser divulgado no site do PPGEDU. Serão selecionados para
a segunda etapa somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a seis
(em uma escala de zero a dez). No dia da prova, o candidato deve portar documento
de identificação com foto.
Obs: Os resultados desta etapa serão divulgados no dia 20 de fevereiro de 2019, a
partir das 17h (horário de Brasília), na página do Programa (aba “Fique Atento”)

2ª Etapa (somente para os aprovados na primeira etapa): Agendamento de entrevistas
através do telefone 34774000, Ramal 2308, somente no dia 21 de fevereiro de 2019;
Análise de Currículo, Memorial e Entrevista com a Comissão de Seleção do Programa,
a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2019.
3.2 - O candidato que não participar das três etapas deste processo de seleção, ou não
enviar a documentação indicada no item 2.1 deste edital, será eliminado.
4 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 - A nota final do candidato será calculada da seguinte forma:
NF = NAE x 0,4 + NAC x 0,4 + NE x 0,2
Onde: NF = nota final; NAE = nota na avaliação escrita; NAC = nota da avaliação do
Curriculum Vitae e Memorial; NE = nota da entrevista.
4.2 - Os candidatos habilitados serão classificados pela média final. Ocorrendo empate,
será classificado primeiro o candidato que obtiver a nota final mais alta na prova
escrita.
4.3 - Os resultados serão divulgados no dia 25 de fevereiro de 2019, no site do
Programa.
5 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 - O PPEGDU, no uso de suas atribuições, adotará todas as providências para que
ocorra a fiel execução destas normas.
5.2 - Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela
Comissão de Seleção.
5.3 Para consultar disponibilidade de bolsas e taxas verificar edital específico.

Canoas, 18 de dezembro de 2018.

Profª.Drª. Iara Tatiana Bonin
Coordenadora

ANEXO I
REFERÊNCIAS DA PROVA ESCRITA DE MESTRADO ACADÊMICO EM
EDUCAÇÃO

ANDRADE, Paula Deporte de; COSTA, Marisa Vorraber. Usos do conceito de
pedagogias culturais em pesquisas dos Estudos Culturais em Educação. Textura, v.
17 n.34, mai./ago.2015.
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/txra/article/view/1501/1140
BECK, Dinah Quesada; FELIPE, Jane. Gênero e uniformes escolares: a produção
de corpos espetáculo na infância. Textura, n.32, set./dez.2014.
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/txra/article/view/1250/940
COSTA, Marisa Vorraber; WORTMANN, Maria Lúcia; SILVEIRA, Rosa Maria
Hessel. Stuart Hall: Tributo a um autor que revolucionou as discussões em
educação no Brasil. Educação & Realidade, vol. 39, núm. 2, abril-junho, 2014, pp.
635-649.
HALL, Stuart. A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do
nosso tempo. Educação & Realidade, v. 22, n.2, jul./dez., 1997. Também disponível
na internet, em: http://www.gpef.fe.usp.br/teses/agenda_2011_02.pdf
KIRCHOF, Edgar; Wortmann, Maria Lúcia; COSTA, Marisa Vorraber. Estudos
Culturais & Educação: Contingências, Articulações, Aventuras, Dispersões.
Canoas: Ed. da Ulbra, 2015.
SARAIVA, Karla; GUIZZO, Bianca Salazar (Org.). Educação em um mundo em
tensão: Insurgências, transgressões, sujeições. 1 ed. Canoas: Editora da Ulbra,
2017.

