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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

  

 

              

Edital de Seleção ao Curso de Doutorado  

 

DINTER- UNEB – PPGE-UFRJ N° 248 de 17 de maio de 2017 

Turma  2017.2 
 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos das Resoluções 01/2006 e 02/2006 do CEPG/ 

UFRJ e de acordo com o Regulamento do Programa, torna público que estarão abertas, 26 de junho  

a 14 de julho de 2017, as inscrições para a seleção ao curso de Doutorado em Educação, turma de 

2017-2, DINTER-UNEB, que será conduzida pela Comissão de Seleção conforme as normas que se 

seguem. 

 

 

1- DAS INSCRIÇÕES 

 

 

1.1. Todas as inscrições serão enviadas para o e-mail do DINTER-UNEB-UFRJ 

dinter.uneb.ppge.ufrj@gmail.com. Nele os candidatos, deverão anexar: I- ficha de inscrição 

(anexo a este edital) com dados pessoais e duas opções de orientador(a); II- cópia de uma 

publicação acadêmica que considere mais relevante (artigo/trabalho em anais); III- O projeto de 

doutorado; IV-concordância com o edital; V- termo de responsabilidade. 

 

1. 2. Os candidatos aprovados e classificados no momento da Matricula deverão enviar e cópia dos 

documentos abaixo relacionados, para o e-mail dinter.uneb.ppge.ufrj@gmail.com. Caso não 

apresentem esses documentos serão automaticamente impedidos de realizar a matrícula e excluídos 

do processo seletivo. 

 

Relação de Documentos: 

 

(a) Cópia do diploma de Graduação, do diploma de mestrado ou cópia da declaração de conclusão 

do Mestrado, devidamente registrados e de IES credenciadas pelo MEC ou revalidados na forma da 

mailto:dinter.uneb.ppge.ufrj@gmail.com
mailto:dinter.uneb.ppge.ufrj@gmail.com
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lei. Poderá ser aceito um termo de compromisso de conclusão do Mestrado, estando a matrícula 

condicionada à apresentação do comprovante de conclusão do Mestrado (01 via);  

(b) Cópia do documento de identidade (01 via); 

(c) Duas fotos 3x4 recentes; 

(d) Cópia do CPF (01 via); 

(e) cópia de título de eleitor; 

(f) certificado de reservista ou dispensa  

 

1.3. Não serão homologadas inscrições com o preenchimento incompleto da ficha de inscrição.  

 

2-DAS VAGAS 

 

2.1. O número de vagas oferecidas pelo PPGE para o ano de 2017 no curso de Doutorado – 

DINTER- UNEB-UFRJ é de 16 vagas, reservando-se o direito de não preenchê-las integralmente 

caso não haja candidatos aprovados no processo de seleção.  

 

2.2. As indicações de possíveis orientadores servem apenas para a organização do processo seletivo, 

não assegurando qualquer vínculo de orientação no programa. 

 

2.3. Não Haverá obrigatoriedade de preenchimento das vagas oferecidas. 

 

 

3-DA SELEÇÃO 

 

3.1. Das etapas de seleção 

 

3. 1.1. O processo seletivo será realizado em 02 (duas) etapas, a saber: 

 

1ª etapa: Análise do Projeto de Tese e do Currículo Lattes 

 

2ª etapa: Arguição do candidato. 

 

3.2. Os critérios de seleção de cada etapa são: 

 

3.2.1. Da 1ª etapa: 

 

3.2.1.1. O Projeto de Tese será avaliado por uma banca de professores, com a participação de pelo 

menos um dos professores indicados pelo candidato, tendo em vista: a qualidade da comunicação 

escrita e da escrita acadêmica do projeto, os aspectos formais do texto, a relevância da temática, a 

coerência e pertinência do projeto com a pesquisa e produção dos possíveis orientadores; 

 

3.2.1.2. O Currículo Lattes será avaliado por uma banca de professores, com a participação de pelo 

menos um dos professores indicados pelo candidato, tendo em vista: a produção bibliográfica e 

técnica do candidato, a sua experiência profissional e trajetória acadêmica, a coerência com o 
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Projeto de Tese apresentado, a pertinência da candidatura ao Doutorado no PPGE/UFRJ e aos 

orientadores pretendidos; 

 

3.2.1.3. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 7,0 (sete) na 1ª etapa serão eliminados do 

processo seletivo.  

 

3.2.1.4. O resultado desta etapa estará disponível na página eletrônica da Faculdade de Educação 

(www.educacao.ufrj.br) e no mesmo mural da Pós-Graduação anteriormente mencionado. 

 

 

3.2.2. Da 2ª etapa: 

      

3.2.2.1. A arguição do candidato será feita por uma banca composta por no mínimo dois professores 

do PPGE-UFRJ. Ela versará sobre aspectos pertinentes ao Projeto de Tese, ao Currículo Lattes e à 

publicação indicada como a mais relevante. 

 

3.2.2.2. Os candidatos não poderão assistir às arguições dos concorrentes. 

 

3.2.2.3. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 7,0 (sete) na arguição serão eliminados do 

processo seletivo.  

 

3.2.2.4. O resultado desta etapa estará disponível na página eletrônica da Faculdade de Educação 

(www.educacao.ufrj.br) e no mesmo mural da Pós-Graduação anteriormente mencionado. 

 

4-A CLASSIFICAÇÃO 

 

4.1. Os candidatos receberão notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) em cada uma das etapas, sendo a nota 

final composta da média aritmética entre a análise do projeto e do CV Lattes e a arguição.  

 

4.2. A classificação será feita com base na nota final obtida. 

  

4.3. Os critérios para desempate serão considerados nessa ordem: em primeiro lugar, a nota da 1ª 

etapa e, em segundo lugar, a nota da 2ª etapa. Caso persista o empate, serão considerados: 

 Análise do currículo Lattes com ênfase em: publicações em veículos especializados da área; 

participações em congressos com apresentação de trabalhos; 

 Experiência em pesquisa. 

 

5-DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

5.1 Os candidatos aprovados nas duas etapas da seleção e classificados farão dois exames escritos 

de proficiência em língua estrangeira (1. inglês e 2. francês ou espanhol, à escolha do candidato). 

 

5.2. Os exames escritos de proficiência em línguas estrangeiras terão duração máxima de 2 (duas) 

horas cada e serão realizados no primeiro semestre de 2018. 

http://www.educacao.ufrj.br/
http://www.educacao.ufrj.br/
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5.3. Nenhum candidato poderá ingressar no local dos exames escritos de proficiência em línguas 

estrangeiras após o início de sua realização. 

 

5.4. Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) serão aprovados. 

 

5.5. Em conformidade com o parágrafo único do Art. 15 do Regulamento do Programa, só serão 

aceitos, para fins de dispensa da comprovação da capacidade de leitura e  compreensão em língua 

estrangeira, um dos seguintes documentos: 

 

a) Resultado obtido em exame anteriormente feito em Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu credenciado pela CAPES, em intervalo de tempo não superior a 4 (quatro) anos 

contados a partir da data de publicação deste edital; 

b) Certificado obtido nos seguintes exames: Inglês: TOEFL, IELTS e exames de Cambridge, 

Espanhol: DELE e SIELE, Francês: DELF / DALF 

 

5.6. O candidato não aprovado no(s) exame(s) escrito(s) de proficiência em língua(s) estrangeira(s) 

no primeiro semestre de 2018 poderá ter uma segunda oportunidade no segundo semestre de 2018. 

A não aprovação nessa segunda e última oportunidade acarretará a exclusão do candidato do 

Programa.  

 

6-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e instruções para o processo de 

seleção, contidas neste Edital, e nos comunicados já emitidos ou que vierem a ser tornados 

públicos;  

 

6.2 Recursos sobre os resultados das etapas deverão ser protocolados junto à secretaria do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação, no período previsto no Anexo III.  
 

O requerimento deverá ser justificado, explicitando claramente os pontos que venham a ser 

considerados como fundamentação do recurso.  
 

O Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação se constituirá como 

instância para a análise de recursos relativos ao presente Edital de Seleção ao Curso de Doutorado- 

DINTER- UNEB-UFRJ, sendo soberano em suas decisões; 

 

6.3. É de responsabilidade do candidato informar-se sobre o dia, o horário e o local de realização de 

todas as etapas do processo seletivo; 

 

6.4. O edital estará disponível, durante o período de inscrição, na página da Faculdade de Educação 
http://www.educacao.ufrj.br; 

 

6.5. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

 

file:///C:/Users/SOLANGE%20POS/Downloads/(http:/www.educacao.ufrj.br/ppge/ppge-processo_seletivo.html);
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Comissão de Seleção: 

Patricia Corsino-siape: 1439996 

Rodrigo Pereira da Rocha Rosistolato - siape: 2566444  

Maria Margarida Pereira de Lima Gomes – siape: 2295414 

Amilcar Araújo Pereira – Siape: 2687740 

Solange Rosa de Araujo – Secretária da Comissão – siape: 0360421 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Patrícia Corsino 

 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 

SIAPE 1439996 
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ANEXO I- PROFESSORES PPGE-UFRJ COM DISPONIBILIDADE PARA 

ORIENTAÇÃO- DINTER- UNEB 

 
Adriana Mabel Fresquet 

Doutora em Ciências Psicopedagógicas pela UCA (Argentina).  
Temas de estudo: Cinema-educação, Psicologia da Educação, Psicologia da Aprendizagem, 

Psicopedagogia, Infância. 
Linha: Currículo,docência e linguagem. 

Maiores informações: http://lattes.cnpq.br/6249909223476083 

Amilcar Araújo Pereira 

Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com um ano de estágio doutoral na 
Johns Hopkins University, nos Estados Unidos.  

Temas de estudo: Ensino de História, história das relações raciais, história e cultura afro-brasileiras, 
história oral, movimentos sociais e formação de professores. 

Linha: Currículo,docência e Linguagem. 
Maiores informações:  http://lattes.cnpq.br/6346712809070450 

Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro 

Doutora em Educação pela PUC-Rio.  
Temas de estudo: Currículo, Didática, Ensino de História, Formação de Professores, Saberes 

Docentes, Conhecimento Escolar, História do Currículo e das Disciplinas Escolares. 
Linha: Currículo,docência e linguagem. 

Maiores informações: http://lattes.cnpq.br/6098382779643532 

Carmen Teresa Gabriel Le Ravallec 

Doutora em Educação pela PUC-Rio.  
Temas de estudo: Currículo, Didática, Saber Histórico Escolar, Formação de Professores, Teoria do 

Discurso. 
Linha: Currículo,docência e linguagem. 

Maiores informações: http://lattes.cnpq.br/1694025822300848 

Celeste Azulay Kelman 

Doutora em Psicologia pela UnB.  
Temas de estudo: Educação Especial, Educação de Surdos, Processos Interativos, Linguísticos e 

Cognitivos nas relações professor-aluno e aluno-aluno. 
Linha: Inclusão, ética e Interculturalidade . 

Maiores informações: http://lattes.cnpq.br/1679173694224340 

Giseli Barreto da Cruz 

Doutora em Educação pela PUC-Rio.  
Temas de estudo: Pedagogia: teoria, curso de formação e prática pedagógica escolar, Didática e 

docência, Formação de professores, Trabalho docente. 
Linha: Currículo, docência e Linguagem. 

Maiores informações: http://lattes.cnpq.br/5755499489661099 

José Cláudio Sooma Silva 

Doutor em Educação pela UERJ.  
Temas de estudo: História da Educação, História da Institucionalização Escolar, História da Educação 
Primária, História da Profissão Docente, Políticas Públicas de Educação, Processos de Escolarização. 

Linha: História, Sujeitos e Processos Educacionais. 
Maiores informações: http://lattes.cnpq.br/9289502247184812 

Marcia Serra Ferreira 

Doutora em Educação pela UFRJ.  
Temas de estudo: Currículo, Ensino de Ciências, História das Disciplinas, Formação de Professores, 

Conhecimentos Escolares em Ciências. 
Linha: Currículo,docência e linguagem. 

Maiores informações: http://lattes.cnpq.br/1158437195086725 

Maria Margarida Pereira de Lima Gomes 

Doutora em Educação pela UFF.  
Temas de estudo: Currículo, Ensino de Ciências, História das Disciplinas Escolares, Conhecimentos 

Escolares em Ciências, Materiais Didáticos Escolares, Formação de Professores. 
Linha: Currículo, docência e linguagem. 

http://lattes.cnpq.br/6249909223476083
http://lattes.cnpq.br/6346712809070450
http://lattes.cnpq.br/6098382779643532
http://lattes.cnpq.br/1694025822300848
http://lattes.cnpq.br/1679173694224340
http://lattes.cnpq.br/5755499489661099
http://lattes.cnpq.br/9289502247184812
http://lattes.cnpq.br/1158437195086725
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Maiores informações: http://lattes.cnpq.br/3774832858930395 

Mônica Pereira dos Santos 

Doutora em Psicologia e Educação Especial pela University of London (Inglaterra). 
Temas de estudo: inclusão em Educação, Educação para Todos, Direitos Humanos e Educação, 

Psicossociologia da Educação, Aprendizagem, Formação de Professores. 
Linha: Inclusão, ética e Interculturalidade. 

Maiores informações: http://lattes.cnpq.br/8795823734042859 

Patrícia Corsino  

Doutora em Educação pela PUC-Rio.  
Temas de estudo: Educação Infantil, Infância, linguagem, leitura, escrita, literatura Infantil. 

Linha: Currículo, docência e Linguagem. 
Maiores informações: http://lattes.cnpq.br/5540561339414541 

Rodrigo Pereira da Rocha Rosistolato 

Doutor em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
Temas de estudo: Antropologia da Educação, Etnografia em Pesquisas Educacionais, Sociologia da 

Educação, Políticas Educacionais, Avaliação Educacional, Juventudes e Educação. 
Linha: Políticas e Instituições Educacionais. 

Maiores informações: http://lattes.cnpq.br/0733727866956524 

Rosana Rodrigues Heringer 

Doutora em Sociologia pelo IUPERJ.  
Temas de estudo: Desigualdades raciais na educação, políticas de ação afirmativa, desigualdades no 

acesso e permanência na educação superior, discriminação racial, relações de gênero e direitos 
humanos. 

Linha: Políticas e Instituições Educacionais. 
Maiores informações:  http://lattes.cnpq.br/9066311393158506 

Teresa Paula Nico Rego Gonçalves 

Doutorado em Educação e Sociedade - Universidad de Sevilla (2008)  
Temas de estudo: teoria da educação e formação de professores e de investigadores em educação 

estão publicados em diversos artigos e livros de circulação nacional e internacional. 
Linha: Currículo, Docência e Linguagem 

Maiores informações:  http://lattes.cnpq.br/9101792815651430 

Vânia Cardoso da Motta 

Doutora em Serviço Social pela UFRJ. Políticas públicas em educação, educação básica, trabalho-
educação, economia política, Estado ampliado, capitalismo dependente..  

Linha: Estado, Trabalho, Educação e Movimentos Sociais. 
Maiores informações: http://lattes.cnpq.br/9019395807508288 

 

Victor Augusto Giraldo  

Mestrado em Matemática e Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação-UFRJ 
Temas de estudo: Formação de professores de matemática, educação matemática, informática 

aplicada ao ensino, ensino de matemática 
( Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática- UFRJ e  colaborador do 

PPGE) 
http://lattes.cnpq.br/8266357230021399 

 

http://lattes.cnpq.br/3774832858930395
http://lattes.cnpq.br/8795823734042859
http://lattes.cnpq.br/5540561339414541
http://lattes.cnpq.br/0733727866956524
http://lattes.cnpq.br/9066311393158506
http://lattes.cnpq.br/9101792815651430
http://lattes.cnpq.br/9019395807508288
http://lattes.cnpq.br/8266357230021399
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ANEXO II 

 

 

 Roteiro para elaboração de projeto de tese  

 

 

 

Informar na primeira página: título do projeto, nome do autor e indicação de dois professores 

pretendidos como orientadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

PROJETO ( até 20 páginas ) 

 

1- Introdução/justificativa: apresentação do tema, construção do problema, questões orientadoras do 

estudo, perspectivas de inserção no PPGE-UFRJ, destacando afinidades com projetos de pesquisa 

desenvolvidos pelo(s) orientador(es) pretendido(s);  

2- Objetivos; 

3- Metodologia; 

4- Referencial Teórico; 

5- Referências bibliográficas 
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ANEXO III 

 

 

Calendário do processo seletivo para o curso de Doutorado-  

DINTER-UNEB-UFRJ 

 

 

 

ATIVIDADES 

 

        DATAS 
 

Inscrições 26/06 a 14/07/2017 

Análise do projeto de tese e currículo vitae                         

(1ª. etapa) 

17/07 a 24/07/2017 

Resultado da 1ª. Etapa 25/07/2017 

Período de recursos (1ª. Etapa) 26/07/2017 

Divulgação dos Resultados do recurso 27/07/2017 

Arguição dos candidatos aprovados na primeira 

etapa (2ª. etapa) 

02/08 a 04/08/2017 

Divulgação dos aprovados 14/08/2017 

Matrícula – via e-mail 16 a 18 /08/2017 
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                                        ANEXO IV – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

                                                       
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Ficha de Inscrição – Turma 2017/2 – Doutorado 
DINTER-UNEB-UFRJ 

 

 

 

 
 

 

 

Nome do(a) candidato(a):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I –ORIENTADORES (AS) PRETENDIDOS(AS)- ASSINALE 02 (dois): 
 

 
Professores PPGE-UFRJ com disponibilidade para orientação de DINTER- UNEB-2017-2 

 
(   ) Adriana Mabel Fresquet -  http://lattes.cnpq.br/6249909223476083 

(   ) Amílcar Araújo Pereira - http://lattes.cnpq.br/6346712809070450 

(   ) Carmen  Teresa  Gabriel  Le Ravallec -  http://lattes.cnpq.br/1694025822300848 
(   ) Celeste Azulay Kelman- http://lattes.cnpq.br/1679173694224340 

(   ) Giseli Barreto da Cruz- http://lattes.cnpq.br/5755499489661099 
(   ) José Cláudio Sooma Silva-http://lattes.cnpq.br/9289502247184812 

(   ) Marcia Serra Ferreira-http://lattes.cnpq.br/1158437195086725 

(   ) Maria Margarida Pereira de Lima Gomes-http://lattes.cnpq.br/3774832858930395 
(   ) Mônica Pereira dos Santos- http://lattes.cnpq.br/8795823734042859 

(   ) Patrícia Corsino- http://lattes.cnpq.br/5540561339414541 
(   ) Rodrigo Pereira da Rocha Rosistolato - http://lattes.cnpq.br/0733727866956524 

(   ) Rosana Rodrigues Heringer -http://lattes.cnpq.br/9066311393158506 
(   ) Teresa Paula Nico Rego Gonçalves - http://lattes.cnpq.br/9101792815651430 

(   ) Vânia Cardoso da Motta -http://lattes.cnpq.br/9019395807508288 

(   ) Victor Augusto Giraldo- http://lattes.cnpq.br/8266357230021399 
 

 

http://lattes.cnpq.br/6249909223476083
http://lattes.cnpq.br/6346712809070450
http://lattes.cnpq.br/1694025822300848
http://lattes.cnpq.br/1679173694224340
http://lattes.cnpq.br/5755499489661099
http://lattes.cnpq.br/9289502247184812
http://lattes.cnpq.br/1158437195086725
http://lattes.cnpq.br/3774832858930395
http://lattes.cnpq.br/8795823734042859
http://lattes.cnpq.br/5540561339414541
http://lattes.cnpq.br/0733727866956524
http://lattes.cnpq.br/9066311393158506
http://lattes.cnpq.br/9101792815651430
http://lattes.cnpq.br/9019395807508288
http://lattes.cnpq.br/8266357230021399
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II - DADOS PESSOAIS: 
 
 

 

Endereço:  
 
 
 

Bairro:  
 
 

CEP:  

 

Cidade:  
 

 

Estado:  

 

DDD:  

 

Tel. residencial:  DDD:  Tel. celular:  

 

E-mail:  
 
Data de Nascimento:  ____/____/____ 
 
 
 
 

Ocupação atual / Cargo:  
 
 
 

Instituição / Empresa:  

 

 

DDD:  
 
 

Tel. comercial:  DDD:  Tel. celular:   

 

III-Documentos: 

Identidade:   Órgão Emissor:  
 

Data de expedição: 
 

CPF:  
 

 
Portador de necessidade especial: 
 

 

( )Sim    ( )Não 
 
 
 

Se sim, qual?  

 

 
IV-FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
 
 

Graduação:  
 
 

 

Instituição:  

 
 

Ano de conclusão:  

 
 

 

Pós-Graduação (Especialização):  
 
 
 

Instituição:  

 
 

Ano de conclusão: 

 
 

Pós-Graduação (Mestrado):  
 
 
 

Instituição:  

 
 

Ano de conclusão:  

 
 

Titulo de dissertação de mestrado:   

Nome do orientador:  
 
 

 
V- CURRÍCULO LATTES: 
Anexe o link de acesso ao Currículo Lattes do CNPQ (teste o link antes para conferir sua 
funcionalidade) 
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VI– PROJETO DE TESE: 
 
Anexe o Projeto de Tese em formato PDF com até 20 folhas de extensão. 
 (Observe os itens exigidos: título do projeto, nome do candidato,  orientadores escolhidos, 
introdução, justificativa, objetivos, referencial teórico-metodológico, referências bibliográficas).  
 
VII- PRINCIPAL PUBLICAÇÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS: 
 
Anexe o arquivo em formato PDF da publicação escolhida. 
 
 
VIII - CONCORDÂNCIA COM EDITAL: 
 
(   ) Li e aceito todos os termos e itens do Edital no    , do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFRJ. 
 
 
IX– TERMO DE  RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES INSERIDAS NA 
INSCRIÇÃO: 
 
(   ) Declaro que todas as informações constantes na minha ficha de inscrição são verídicas e 
sobre elas tenho plena responsabilidade e, caso solicitado, entregarei toda a documentação 
comprobatória dessas informações. 
                                                             
 
                                                                                            /        /  2017 
 
 
 
 
                      _______________________________________________________________ 
                                                                      
 
                                                                      ASSINATURA 
 


