
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTAMIRA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU 

 

Especialização em Políticas Educacionais e Saberes Docentes  

 

O presente edital normatiza a seleção de alunos para o curso de Especialização em 

Políticas Educacionais e Saberes Docentes (Resolução: nº 4942-22/08/2017 

/CONSEPE PROCESSO nº 2373.023490/2017-11). O curso será na modalidade de 

ensino presencial,gratuito, articulando momentos de aulas presenciais e orientações de 

estudos. 

 

Tal proposta objetiva promover a formação de especialistas em Políticas Educacionais 

e Saberes Docentes, em nível de pós-graduação Lato Sensu, com o intuito de atender à 

demanda regional, e contribuir com a formação e aperfeiçoamento profissional, na 

melhoria da qualidade de ensino, e no desenvolvimento das linhas/grupos de pesquisa 

em Educação  no Campus de Altamira, unidade da Universidade Federal do Pará. 

 

1. LINHAS DE PESQUISA 

 

1.1  ESTADO, SOCIEDADE E POLITICAS EDUCACIONAIS 

 

Essa linha de pesquisa visa analisar aspectos analíticos da relação entre Estado e 

Sociedade, Políticas Públicas de educação na reforma do Estado no Brasil, com objetivo 

investigar as politicas educacionais em distintas áreas de abrangências em relação à 

história, formulação, implementação e avaliação. Essa área aborda tambem  as políticas 

de educação com ênfase na gestão de sistemas educacionais, planejamento educacional, 

financiamento da educação, movimentos sociais e educação e suas redes políticos 

culturais e as formas de organização entre a sociedade civil e sociedade política e seus 

possíveis impactos nas diferentes níveis  e modalidades de ensino. 

 

 

1.2 EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE E SABERES DOCENTES  

A linha de pesquisa abriga projetos que versem sobre a formação e saberes do professor, 

objetivando problematizar tanto a reflexão sobre a prática docente, quanto a questão da 

identidade enquanto condição profissional socialmente construída. Versa ainda sobre  a 

relação da educação e  diversidade sociocultural  e implicações no currículo, na 

formação docente e na prática pedagógica, sob múltiplas vertentes: diferenças de 

gênero, geração, etnias, classes sociais, educação em direitos humanos, inclusão social e 

educacional, tecnologia digitais e ludicidade. 



  

 

 

2. PÚBLICO ALVO  

 

O público alvo dessa especialização são Professores/as e demais profissionais 

licenciados que atuam na Educação Básica, bem como, egressos de cursos de 

licenciatura reconhecidos pelo Ministério da Educação.  

 

3.REGIME DE OFERTA DAS DISCIPLINAS: 

 

Serão ofertadas no sistema modular, de modo que: as aulas vão ocorrer de forma 

presencial às sextas-feiras no período noturno (18h30min às 22h) e aos sábados 

(7h30min às 12h e 13h30min às 18h. O período de duração dessa especialização será de 

18 (dezoito) meses (Outubro de 2017 a Março de 2019). Ainda prever-se encontros 

presenciais coordenados pelo professor-orientador, com o objetivo de aprofundar o 

debate sobre temas ou questões-objeto dos estudos sobre sua orientações, para a 

elaboração de um artigo científico que deverá ser defendido frente à uma banca 

examinadora, no período final do prazo dos 18 (dezoito) meses de curso. 

 

4.NÚMERO DE VAGAS: 

 

Serão ofertadas 40 vagas para a turma de especialização. Reservando-se duas vagas  

para demanda social.  

 

5. INSCRIÇÕES: 

As inscrições ocorrerão no período de 28 de agosto a 15 de Setembro de 2017 até as 

23horas e 59 minutos, no site https://posaltmiraeducacao.wixsite.com/politicasesaberes 

 

 No ato da inscrição o candidato/a deverá inserir na plataforma todos os documentos 

abaixo escaneados e em pdf: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada disponível no site 

b) Diploma de conclusão do curso de graduação (ou atestado de conclusão de 

curso); 

c) Uma cópia de Curriculum Lattes atualizado;  

 

d) Carta de intenção. Itens que devem conter na carta : Identificação pessoal e 

profissional ;Trajetória profissional ;  linha de pesquisa a que pretende vincular 

(conforme edital); justificativa delimitando tema  e problema do estudo 

pretendido .(máximo 3 paginas)  

 

 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

6.1. Etapas da seleção: 

 

1ª Etapa(eliminatória). 

 

Analise da Carta de Intenção com um plano de trabalho  

https://posaltmiraeducacao.wixsite.com/politicasesaberes


 

2ª Etapa (eliminatória). 

Entrevista com uma banca examinadora composta por três docentes do curso. 

 

  

3ª Etapa (Classificatória) 

Analise do Curriculum Lattes, devidamente comprovado.  

 

O não comparecimento em quaisquer das etapas da seleção ou a não entrega da Carta de 

Intenção e curriculum implicará eliminação do/a candidato/a. 

 

 

 

 

6.2. Critérios para aprovação dos/as Candidatos/as e Matrícula: 

Será considerado aprovado e classificado de acordo com número de vagas o/a 

candidato/a que obtiver a média final 5,0 (Conceito REG) considerando a média 

aritmética das avaliações obtidas em todas etapas, conforme segue:  

                                                          (N1 + N2 + N3) = 

                                                        ________________ 

                                                                      3 

 

 

6.3. Matrícula:  

Terão direito à matrícula os/as candidatos/as aprovados/as e selecionados/as, 

respeitando-se os limites de vagas estabelecidas pelo edital. No ato da matrícula o 

candidato deverá apresentar os originais dos documentos: diploma de curso de 

licenciatura ou declaração devidamente comprovada , histórico do curso de licenciatura 

completo, CPF e identidade, para fins de conferência junto à Coordenação do Curso e 

uma foto 3x4. 

 

6.4. Calendário de Seleção: 

 

 Data  Local 

Inscrição  28/08 a 15/09 site 

Homologação das 

Inscrições 

18/09 

 

Nas dependências da  

Secretaria de Educação 

, e site. 

Recurso  19/09 Secretaria da Faculdade 

de Educação UFPA - 

Altamira 

Divulgação da 

Homologação Final 

das Inscrições 

20/09 Faculdade de Educação 

UFPA – Altamira e site 

Divulgação da 1ª 

Etapa de seleção 

22/09 site 

Divulgação do 

cronograma da  2ª 

22/09 site 



Etapa - Entrevista 

2ª Etapa Entrevista 25 a 27/09 Faculdade de Educação 

UFPA - Altamira 

Resultado da 2ª 

Etapa .Entrevista. 

04/10 

  

site 

Divulgação do 

Resultado Final  

 

 

04/10 site 

Recurso  

 

05/10 Secretaria da Faculdade 

de Educação UFPA - 

Altamira 

 

Resultado Final 

06/10 site 

Matricula 09 a 16/10 Secretaria da Faculdade 

de Educação UFPA - 

Altamira 

 

Inicio das Aulas 

26/10 Faculdade de Educação 

UFPA - Altamira 

 

 

7. CORPO DOCENTE : 

 

Professores Linha de 

pesquisa 

Areas de pesquisa 

Prof. Dr. Renato Pinheiro Costa 1 Historia da educação e epistemologia 

da educação  

Profa. Dra. Maria de Fátima 

Matos de Souza 

1 Gestão educacional e políticas Públicas 

Profa. Dra. Irlanda do Socorro 

de Oliveira Miléo 

1 Políticas educacionais, Currículo 

Profa. Dra. Vilma  Aparecida 

de Pinho 

 

2 

Relações Etno –Raciais e Direito 

Humanos 

Profa.Dra.Raquel da Silva 

Lopes 

2 

 

Educação do campo, Linguagens e 

Saberes. 

Profa. Dra. Francilene de 

Aguiar Parente 

2 

 

Educação do Campo, Antropologia, 

Diversidade Sociocultural 

Profa. Dra.Priscilla Bellard 

Mendes de Souza 

2 Psicologia da educação 

Profa. M.Sc. Regina Celi 

Alvarenga de Moura Castro  

1 Pesquisa educacional 

Prof. Dr. Leonardo Zenha 

Cordeiro 

2 

 

Tecnologias digitais e educação, 

Juventudes, Ensino Médio.Educação e 

Novas Mídias 

Prof. Dr.Valter Villar 2 Literatura, Educação do Campo  



 

Prof. M.Sc. Rozinaldo Ribeiro 

da Silva 

1 

 

Políticas Educacionais 

Profa. Esp. Ana Lúcia Maia da 

Silva 

2 Educação do campo e classes 

Multiseriadas 

Prof. M.Sc.Ronaldo Henrique 

Santana 

2 Saberes e Práticas das Populações 

Tradicionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

8.1. A divulgação dos resultados do processo de seleção será feita pela secretaria do 

curso, por ordem de classificação. 

 

8.2. Das decisões da Banca Examinadora caberá recurso no prazo de 24 horas, a contar 

da divulgação dos resultados. 

 

8.3. Os/as candidatos/as deverão comparecer a todas as etapas de seleção munidos de 

documento de identificação com foto. 

 

8.4. Demais informações a respeito do curso poderão ser obtidas na Secretaria da 

Faculdade de Educação r das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. 

 

8.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso. 

 

 

 

 

 

 

Maria de Fátima Matos 

Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Educação  

 

 

 

 

 

 

 

 


