
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 
EDITAL Nº 096, DE 30 DE OUTUBRO DE 2007 

 
INSCRIÇÃO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO  

MESTRADO EM EDUCAÇÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2008 
 

 
O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA e o Pró-Reitor de 

Pós-Graduação e Pesquisa tornam público que, no período de 01 a 19 de novembro de 2007, estarão 
abertas as inscrições à seleção ao Curso de Pós-Graduação em EDUCAÇÃO (CÓDIGO – 944), em 
nível de MESTRADO, conforme descrito a seguir: 

1. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Educação 
2. NÚMERO TOTAL DE VAGAS: 52 (cinqüenta e duas) 
3. LINHAS E TEMAS DE PESQUISA, VAGAS e DOCENTES/ORIENTADORES 

Linha de 
Pesquisa Temas de Pesquisa Docentes/Orientadores 

- Racionalidade Docente e Mundo da Vida 
- Formação Cultural do Professor 
- Imagem, alteridade e docência. 

Prof. Dr. Amarildo Luis 
Trevisan 

 

- Concepções e Práticas de Formação Inicial e Continuada de 
Professores 

- Imaginário e Formação Docente 
Profa. Dra. Deisi Sangoi 

Freitas 

- Aprendizagem Docente e Pedagogia Universitária 
- Concepções, Práticas e trajetórias de Formação Inicial e 

Continuada de Professores. 
- Mediações Pedagógicas na Formação Inicial e Continuada 
- Compreensão Docente do Processo de Lecto-escrita 

Profa. Dra. Doris Pires 
Vargas Bolzan 

- Mediações Pedagógicas na Formação Inicial e Continuada 
- Saberes Docentes 
- Desenvolvimento Profissional Docente 
- Concepções e Práticas de Formação Inicial e Continuada de 

Professores 
- Ciclos de Vida Profissional Docente 

Prof. Dr. Eduardo Adolfo 
Terrazzan 

 

- Formação Inicial e Continuada de professores 
- Alfabetização e Formação docente: saberes e 

desenvolvimento profissional 
- Imaginário Social docente 
- Ciclos de vida pessoal e profissional docente no ensino 

fundamental 

Profa. Dra. Helenise 
Sangoi Antunes 

 

- Formação Inicial e Continuada de Professores em Educação 
Física 

Prof. Dr. Hugo Norberto 
Krug 

LP 1 
Formação, 
Saberes e 

Desenvolvi- 
mento 

Profissional 
18 vagas 

- Trajetórias de Formação Docente 
- Ciclos de Vida Profissional Docente 
- Desenvolvimento Profissional Docente 
- Aprendizagem Docente na Educação Superior 

Profa. Dra. Silvia Maria 
de A. Isaia 
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- Educação Ambiental e Formação Docente/Educação 
Intercultural 
- Imaginário, Representações e  Formação Docente 

Prof. Dr. Valdo H. 
Barcelos 

 
- Saberes Docentes 
- Trajetórias de Formação Docente 
- Desenvolvimento Profissional Docente 
- Imaginário e Formação Docente 

Profa. Dra. Valeska 
Fortes de Oliveira 

 

- Enfoque Ciência Tecnologia Sociedade 
- Currículo e Práticas Escolares 
- Educação de Jovens e Adultos 

Prof. Dr. Décio Auler 

- Filosofia na Escola 
- Cultura Juvenil e Cultura Escolar. 
- Diferentes Linguagens para o ensino e aprendizagem 

filosófica 

Profa. Dra. Elisete M. 
Tomazetti 

- Educação Mediada por tecnologias e investigação-ação 
escolar. 

Prof. Dr. Fábio da 
Purificação de Bastos 

- História da Educação, Memória e Narrativas 
- Narrativas Autobiográficas 
- Cultura e Educação Popular 
- Conhecimentos e Movimentos Sociais 

Prof. Dr.Jorge Luiz da 
Cunha 

- Políticas Educacionais para Jovens, Adultos e Idosos 
- Letramento de jovens, adultas e idosas 
- História dos saberes escolares e da cultura escolares 

Profa. Dra. Karina Klinke 
 

- Os conflitos, os sentimentos, a relação pedagógica e a 
construção da personalidade moral no Ensino Fundamental 

- Violência Escolar 
- A moralidade e a afetividade na construção do 
conhecimento no Ensino Fundamental 

Profa. Dra. Lucia Salete 
Celich Dani 

- Planejamento e Organização Curricular 
- Políticas Públicas para a Educação 
- Gestão Educacional 

Profa. Dra. Rosane 
Carneiro Sarturi 

 

 
 LP2 

Práticas 
Escolares e 

Políticas 
Públicas 
16 vagas 

- Estado, Trabalho e Educação 
- Políticas Educacionais e Gestão Escolar 
- Políticas de Formação Docente 
- Sistemas Educacionais e Descentralização Político-

Administrativo 

Profa. Dra. Sueli 
Menezes Pereira 

- Avaliação Educacional e a Inclusão  
- Políticas de Inclusão  

Profa. Dra Maria Inês 
Naujorks 

 
- Família e Educação 
- Políticas de Inclusão 

Profa. Dra. Maria Alcione 
Munhóz 

- Políticas da diferença no campo da Educação 
- Políticas de Inclusão 
- Educação de surdos e estudos culturais 

Profa. Dra.Márcia Lise 
Lunardi 

LP 3 
Educação 
Especial 
08 vagas 

- Educação Especial: Altas habilidades/Superdotação 
- Políticas de Inclusão 
- Educação Especial: Formação de Professores e Saberes da 

Prática Docente 

Profa. Dra.  Soraia 
Napoleão Freitas 
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- Processos Formativos e profissionalização de professores 
especialistas e não-especialistas em Educação Musical 

-Práticas Acadêmicas Escolares e não-escolares em 
Educação Musical 

- Narrativas sobre Educação e Música 

Profa. Dra. Ana Lucia de 
Marques e Louro 

- Trajetórias Vivenciais em Artes Visuais. Dimensões teorias e 
práticas 

Prof. Dr. Ayrton Dutra 
Corrêa 

- Processos Formativos de professores especialistas e não-
especialistas em Educação Musical 

- Práticas Acadêmicas Escolares e não-escolares em 
Educação Musical 

Profa.Dra. Claudia R. 
Belochio 

- História da Educação Musical no Brasil: Professores,  
Memória e Narrativas 

Profa. Dra. Luciane 
W.Freitas Garbosa 

 
LP 4 

Educação e 
Artes 

10 vagas 

- Processos Formativos em Artes Visuais 
- Práticas Educativas no ensino Formal e não-formal em Artes 

Visuais 
Profa. Dra. Marilda 
Oliveira de Oliveira 

 
4. INSCRIÇÃO 
4.1. Procedimentos para a inscrição: 
4.1.1. a inscrição será feita via internet, no endereço eletrônico www.ufsm.br. O candidato  

encontrará as informações sobre o Edital e o link para a inscrição; 
4.1.2. o candidato deverá selecionar o Curso para realizar a inscrição, e preencher o 

formulário de acordo com as instruções contidas neste link, no endereço acima indicado (pré-inscrição); 

4.1.3. para o pagamento original da taxa de inscrição, no valor de R$ 30, 00 (trinta reais), é 
necessário imprimir o boleto bancário disponível no link para a inscrição e efetuar o pagamento, até o  
dia 19 de novembro de 2007, em qualquer agência bancária ou casas lotéricas.  

4.1.4. o comprovante de inscrição (formulário) estará disponível (vinte e quatro horas após 
efetuado o pagamento), para ser impresso, na mesma página da inscrição, através de consulta, pelo 
número  gerado; 

4.1.5. a inscrição, somente, será confirmada após o pagamento integral da taxa de inscrição 
a qual não será restituída em hipótese alguma; 

4.1.6. o candidato que efetuar o pagamento da taxa no último dia de inscrição (19 de 
novembro de 2007) deverá enviar o formulário de pré-inscrição junto com o comprovante original de 
pagamento pois a conciliação bancária ocorre 24 horas após o pagamento. 

4.1.7. os documentos exigidos, para a inscrição, deverão ser enviados durante o período de 
inscrição (01 a 19 de novembro de 2007) via correios (sedex), entregues pessoalmente pelo candidato 
ou procurador, no horário das 8 às 11h30min e das 14 às 17 horas, no seguinte endereço: Programa 
de Pós-Graduação em Educação, sala 3170, do prédio 16,  CEP 97.105-900, Cidade Universitária, 
Santa Maria, RS, Brasil.  
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4.1.8. o candidato que postar, nos correios ou entregar a documentação incompleta e/ou 
após a data indicada, terá a inscrição anulada; 

4.1.9. a inscrição via internet será a única modalidade aceita para participar da seleção a este 
Curso de Pós-Graduação; 

4.1.10. a divulgação das inscrições indeferidas será feita, até o dia 26 de novembro de 2007, 
no site do Curso. 

4.1.11. Não deixe para fazer sua inscrição nos últimos dias. O DERCA não se 
responsabilizará se você não conseguir completar o preenchimento da Ficha de Inscrição, por motivo 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como de outros fatores técnicos que impossibilitem o processamento dos dados. 

5. CLIENTELA: diplomados no Ensino Superior.  
6. DOCUMENTAÇÃO: 

 6.1. formulário de Inscrição, preenchido via web (para o pagamento da taxa dia 19 de 
novembro de 2007, formulário de pré-incrição); 
 6.2. cópia do Diploma, substituível até a matrícula, pelo Certificado de Conclusão do Curso ou 
atestado de previsão de conclusão do Curso para o segundo semestre de 2007.  
  6.3. histórico escolar; 
  6.4. “Curriculum Vitae” documentado; 
 6.5. ante-projeto de pesquisa, com no máximo dez páginas, contendo:  titulo, 
introdução/justificativa, objetivo, revisão de literatura, problemas ou questões de pesquisa, 
encaminhamentos metodológicos, referenciais bibliográficos.   
  6.6. cópia da Cédula de Identidade, Título Eleitoral, comprovante de quitação com o Serviço 

Militar e do CPF; 
6.7. comprovante de pagamento original da taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 

reais); 
 6.8. no ato da inscrição o candidato deverá indicar a Linha de Pesquisa e um provável 
professor (a) orientador (a) da respectiva Linha de Pesquisa. Serão indeferidas as inscrições 
que não seguirem esta normativa. 
 6.9. a documentação solicitada neste edital, não será revisada no ato de recebimento e 
deverá ser acondicionado em envelope identificados, contendo as seguintes informações: I - Nome do 
Curso, II - Nome do candidato; III - Linha de Pesquisa; IV - Provável professor (a) orientador (a); V- 
Observações. Caso o (a) candidato (a) tenha alguma deficiência deverá informar no item “observações” 
do envelope de inscrição. A responsabilidade pela documentação incompleta será exclusivamente 
do candidato, o que indeferirá a sua inscrição. 
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7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 7.1. Etapa Eliminatória n. 01: prova escrita, com nota mínima de aprovação igual ou 
superior a sete, no dia 30 de novembro de 2007, às 08h30min, com duração de três horas. Os locais da 
realização da prova escrita serão divulgados no site www.ufsm.br/ppge e www.ufsm.br/ce e nos murais 
do PPGE, do Centro de Educação. 
  7.1.1. Bibliografia para a prova escrita:  

- GADOTTI, Moacir.  História das Idéias Pedagógicas. 8ª ed. São Paulo: Ática, 1999. 
- FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 45 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 
- STUART, Hall.  A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 

 7.1.2. Divulgação dos classificados na Etapa n.01, dia  07 de dezembro de 2007, às 17 horas, 
no mural do PPGE e no site www.ufsm.br/ppge. Os candidatos não serão informados por telefone ou 
correios. 
  7.2. Etapa Eliminatória n. 02: constará de análise do ante-projeto de pesquisa com nota 
mínima de aprovação igual ou superior a sete. A divulgação dos classificados na Etapa n.02 será dia 
17 de dezembro de 2007, às 17 horas, no mural do PPGE e no site www.ufsm.br/ppge. Os candidatos 
não serão informados por telefone ou correios. 
 7.3. Etapa Eliminatória n. 03: entrevista e Curriculum Vitae, no período de 14 a 18 de janeiro 
de 2008 (manhã e tarde). A nota mínima de aprovação, nesta etapa, deverá ser igual ou superior a 
sete. O cronograma das entrevistas estará afixado no mural do PPGE/CE e disponível na página 
www.ufsm.br/ppge a partir do dia 20 de dezembro de 2007. Os candidatos não serão informados por 
telefone ou correios. 

 7.4. Os critérios de pontuação utilizados em cada etapa serão afixados no mural do PPGE. A 
seleção será realizada sob a responsabilidade da Comissão de Seleção, oficialmente designada. A 
Comissão poderá impugnar a inscrição que não atender ao Edital. 

7.5. Os candidatos aprovados deverão obter média final mínima igual ou superior a sete, 
obtida na última etapa da seleção, uma vez que cada etapa é eliminatória. 

7.6. O Programa de Pós-Graduação em Educação reserva-se o direito de não preencher 
todas as vagas do edital. 

8 . Candidatos cegos, surdos e outras deficiências: 
8.1. os candidatos cegos, surdos, e outras deficiências deverão indicar sua condição no ato 

da inscrição, no envelope em item Observação. 
8.2. para estes candidatos os critérios de pontuação utilizados em cada etapa do Processo 

Seletivo serão diferenciados e estarão publicados no mural do PPGE. 
8.3. a comissão de avaliação das etapas do processo seletivo dos candidatos, enquadrados 

neste item, será composta pelos professores da Linha de Pesquisa de Educação Especial e mais um 
docente de cada uma das Linhas de Pesquisa do PPGE, caso hajam inscritos nas mesmas. 
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8.4. para os candidatos surdos será garantida a participação de intérprete de Libras. 
8.5. para os candidatos cegos será garantida a prova escrita em Braille. 
8.6. os demais candidatos enquadrados neste item poderão indicar os recursos necessários 

para realização do Processo Seletivo no ato da inscrição, caso seja necessário.  
 9. DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS: dia 21 de janeiro de 2008, à tarde, após às 17 
horas, na página do Centro de Educação www.ufsm.br/ce, na página do PPGE www.ufsm.br/ppge, na 
página da UFSM www.ufsm.br, no mural do PPGE e disponível no DERCA. O resultado de nenhuma 
das etapas da seleção será divulgado por telefone ou correios.   
  10. ALTERAÇÃO DO EDITAL: adendos ou novos editais serão publicados, sempre que 
necessários, pela imprensa e pelo site da UFSM, www.ufsm.br.  
 11. MATRÍCULA: será determinada no Calendário Escolar de 2008 da UFSM. O candidato 
estrangeiro deverá entregar, no ato da matrícula, comprovante de possuir visto e registro próprio junto 
ao Órgão competente do Ministério da Justiça. 
 12. RETIRADA DOS DOCUMENTOS: após a seleção, os candidatos não selecionados terão 
um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de divulgação dos aprovados para retirar o 
“Curriculum Vitae” e comprovantes, junto à Coordenação do Curso. Após este período os 
documentos serão eliminados. 
 
 
Hélio Leães Hey       Cezar Flores  
Pró-Reitor                                                                        Diretor 
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