UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB
PPGE – Programa de Pós-Graduação em Educação
EDITAL Nº 006/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO
A Coordenação do PPGE – Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional
de Blumenau – FURB, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para o
Processo Seletivo do Curso de Doutorado em Educação.

1. VAGAS

1.1. Número de Vagas: até 10 vagas.
Observação: a abertura de vagas não caracteriza obrigatoriamente o seu preenchimento.

2. PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO:

As inscrições estarão abertas de 01/10/2020 a 18/11/2020

Para se inscrever o candidato deverá:

2.1 Preencher os dados na Ficha de Inscrição on-line; (Página do PPGE – Curso de Doutorado,
Processo seletivo - http://www.furb.br/ppge ).

2.2 A transmissão do formulário devidamente preenchido e dos documentos solicitados neste
Edital deverá ser finalizada, impreterivelmente, até às 23h59’ do dia 18 de novembro de 2020.

2.3 É obrigatória a indicação de uma linha e de um grupo de pesquisa no momento da inscrição.
O(A) candidato(a) deve consultar as ementas e bibliografias das Linhas de Pesquisa do Programa
e escolher a LINHA DE PESQUISA e o GRUPO DE PESQUISA aos quais deseja submeter sua
inscrição. Maiores detalhes das Linhas e dos Grupos de pesquisa podem ser consultados na
página: http://www.furb.br/ppge.
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Linhas de pesquisa:

1- Formação de Professores, Políticas e Práticas Educativas
2- Linguagens, Arte e Educação;
3- Educação, Cultura e Dinâmicas Sociais

2.4 Após o preenchimento da ficha de inscrição on-line, anexar em formato PDF, no campo
“Documentos”, a documentação a seguir:
•

cópia do RG e CPF ou RG com CPF (frente e verso no mesmo arquivo);

•

cópia do diploma (frente e verso) do curso de graduação;

•

cópia do histórico escolar da graduação; reconhecido pelo MEC (todas as páginas do

documento). Arquivo único em pdf. Históricos emitidos no exterior deverão acompanhar
tradução juramentada feita no Brasil;
•

cópia do diploma (frente e verso) do mestrado recomendado pela CAPES (só serão aceitos

diplomas devidamente registrados e com validade nacional) ou atestado de conclusão de curso
ou atestado de defesa de dissertação ou atestado com data da defesa de dissertação expedida
pela Instituição de origem do candidato;
•

cópia do histórico escolar do mestrado; histórico Escolar das Atividades de Pós‐Graduação

stricto‐sensu realizadas no Mestrado (todas as páginas do documento). Arquivo único em PDF.
Históricos emitidos no exterior deverão acompanhar tradução juramentada feita no Brasil;
•

Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/) no modo completo (acompanhado de

documentação comprobatória de cinco (05) principais produções do candidato no período de
2016 a 2020, que poderá ser: cópia de artigos publicados em periódico científico, trabalhos
completos publicados em anais de congressos, livros, capítulos de livros). Anexo 1 tabela de
pontuação;
•

Projeto de Pesquisa, conforme modelo disponível na página do PPGE Doutorado em

Educação – Processo seletivo;
•

Memorial descritivo, conforme modelo disponível na página do PPGE Doutorado em

Educação – Processo seletivo.

2.5 CARTAS DE APRESENTAÇÃO
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Se fazem necessárias duas (02) cartas de apresentação (Modelo na página do PPGE –
Doutorado – Processo seletivo), que deverão ser enviadas diretamente pela pessoa que
apresenta o candidato, ao PPGE via e-mail: ppge@furb.br . Serão aceitas, indistintamente,
apresentações profissionais e acadêmicas. Entretanto

os professores pertencentes ao

PPGE da FURB não poderão apresentar os candidatos ao Programa.

2.6

ENTREGUE NO MOMENTO DA MATRÍCULA:

•

Cópia do diploma do mestrado autenticada (frente e verso) ou atestado de conclusão de

curso ou atestado de defesa de dissertação, expedida pela Instituição de origem do candidato,
recomendado pela CAPES. Só serão aceitos diplomas devidamente registrados e com validade
nacional;
•

cópia autenticada do histórico escolar do mestrado; histórico escolar das atividades de

Pós‐Graduação stricto sensu realizadas no Mestrado (todas as páginas do documento). Históricos
emitidos no exterior deverão acompanhar tradução juramentada feita no Brasil;
•

cópia do diploma de graduação e histórico escolar de graduação. Históricos emitidos no

exterior deverão acompanhar tradução juramentada feita no Brasil.
Observação: Todos os documentos necessários para a inscrição devem ser cuidadosamente
conferidos, bem como efetuar o recolhimento da taxa de inscrição. A ausência de documentos
implicará prejuízo ao candidato no processo seletivo.

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/FURB
Campus 1
Rua Antônio da Veiga-140 Bloco I, Sala - 306, CEP 89030-903, Blumenau-SC
Horário da secretaria: de segunda a sexta das 08h às 12h e das 13h às 17h

2.7 Pagamento da inscrição: o boleto será enviado ao e-mail cadastrado pelo candidato
após o ato da inscrição on-line, pela secretaria do PPGE.
2.7.1 Valor da Inscrição: 3 créditos financeiros, equivalentes ao total de R$ 157,38.

2.8 Valor atual das mensalidades: 48 parcelas de 30,50 créditos financeiros. (estes valores em
reais são reajustados anualmente.)
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2.8.1 Os alunos podem ter acesso a bolsas, tanto de gratuidade FURB, como de órgãos de fomento
como CAPES, CNPq e FAPESC.

3 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

3.1 Inscrições Homologadas: 23/11/2020 às 20 horas (página do PPGE)
http://www.furb.br/web/1848/cursos/programa-pos-graduacao/educacao/apresentacao
3.2 Prazo para recursos – inscrições não homologadas: 2 4 e 2 5 / 1 1 / 2 0 2 0 até as 20 horas
enviados para o e-mail ppge@furb.br
3.3 Resposta dos recursos – inscrições não homologadas: 26/11/2020 (para e-mail dos
recorrentes)
3.4.1 Primeira Etapa - Análise Documental: 27/11/2020 a 01/12/2020 – Análise do Memorial
descritivo, Projeto Preliminar de Pesquisa e Currículo Lattes.
3.4.2 Divulgação dos selecionados na Primeira Etapa: 02/12/2020 às 20 horas (Página do
Doutorado em Educação)
3.4.3 Prazo para recursos da Primeira Etapa: 03/12/2020 e 04/12/2020, até as 20 horas
(enviados para o e- mail ppge@furb.br)
3.4.4 Respostas do s recursos: 07/12/2020 (para e-mail dos recorrentes)
3.5.1 Segunda Etapa: Entrevistas e defesa de Projeto de Pesquisa: 08 A 11/12/2020 (O
cronograma das entrevistas será divulgado na página do PPGE)
As entrevistas serão realizadas virtualmente pelo sistema remoto em tempo síncrono cujo link e
informações serão disponibilizados pelo PPGE na divulgação do cronograma das entrevistas.
Nesta etapa será realizada arguição sobre:
1) Projeto de Pesquisa, sobre sua delimitação da pesquisa na área de Educação e afinidade teóricometodológica com a Linha de Pesquisa escolhida;
2) Discussão e análise do Currículo Lattes e Memorial descritivo;
3) Arguição sobre projeto de pesquisa.

3.5.2 Divulgação dos resultados: 14/12/2020 às 20 horas (página do PPGE)
3.5.3 Prazo para recursos: 15/12/2020 até às 17 horas (enviados para o e-mail ppge@furb.br)
3.5.4 Respostas dos recursos: 16/12/2020 (para e-mail dos recorrentes)
3.5.5 Intenção de Matrícula: A confirmação da intenção de matrícula deverá ser feita pelo
candidato por e-mail no endereço ppge@furb.br no período de 16/12/2019 a 18/12/2019.
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CRONOGRAMA:
Eventos
Inscrições Homologadas (20 horas)

Prazo para recursos – inscrições não
homologadas até as 20 horas
Resposta dos recursos – inscrições
não homologadas:
Primeira Etapa - Análise Documental:
(Análise do Memorial descritivo,
Projeto de Pesquisa e Currículo Lattes)

Datas
23/11/2020

24 e 25/11/2020

26/11/2020

(enviados para o e-mail ppge@furb.br

(para e-mail dos recorrentes)

27/11/2020 a
01/12/2020

Divulgação dos selecionados na
Primeira Etapa às 20 horas

02/12/2020

Prazo para recursos da Primeira
Etapa: até as 20 horas do dia
04/12/2020

03/12/2020 e
04/12/2020

Resposta dos recursos:

Local
http://www.furb.br/web/1848/cursos/programapos-graduacao/educacao/apresentacao

07/12/2020

http://www.furb.br/web/1848/cursos/programapos-graduacao/educacao/apresentacao
(enviados para o e- mail ppgefurb@furb.br)

(para e-mail dos recorrentes)

Segunda Etapa: Entrevistas e defesa
de Projeto de pesquisa:

08 a 11/12/2020

(O cronograma das entrevistas será divulgado na
página do PPGE)

Divulgação dos resultados: até as 20
horas

14/12/2020

http://www.furb.br/web/1848/cursos/programapos-graduacao/educacao/apresentacao

Prazo para recursos da Segunda
Etapa: até as 17 horas
Resposta dos recursos

15/12/2020

(enviados para o e- mail ppgefurb@furb.br)

16/12/2020

(para e-mail dos recorrentes)

Intenção de Matrícula - A
confirmação da intenção de matrícula
deverá ser feita pelo candidato por email

16/12/2020 a
18/12/2020

ppgefurb@furb.br

4 PROCESSO DE SEL EÇÃO

4.1

Primeira Etapa (Eliminatória) - Análise Documental:

-

Currículo Lattes;

-

Projeto de Pesquisa, conforme modelo que está na página do Doutorado PPGE;

-

Memorial Descritivo conforme modelo que está na página do Doutorado PPGE;

-

Cartas de recomendação, conforme modelo que está na página do PPGE.
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4.2

Segunda Etapa (Eliminatória) - Entrevista:

-

Defesa do Projeto de Pesquisa

-

Conhecimentos na área de concentração

-

Arguição sobre o projeto de pesquisa

-

Perspectivas de dedicação ao curso

-

Perspectivas profissionais ou acadêmicas futuras

Na 2ª etapa, as notas atribuídas a cada candidato resultarão numa média ponderada de acordo
aos seguintes critérios: Projeto de pesquisa, com peso de 30%; Curriculum Lattes com de peso
30% e Entrevista com peso de 40%.

O Colegiado se manifestará de forma definitiva sobre a lista final dos aprovados, de acordo com
a disponibilidade de orientação de cada docente.

A classificação será composta pelas notas do currículo lattes, do projeto de pesquisa e da
entrevista, de acordo com os pesos já especificados, e disponibilidade de orientação.
Obs. 1: A lista de suplentes, se houver, será especificada por linha de pesquisa. Nesse
sentido, em caso de desistência de um candidato de uma determinada linha, terá direito à
vaga o candidato suplente daquela linha, independentemente da pontuação final dos
outros candidatos.
Obs. 2: A secretaria irá definir os horários de entrevistas e, uma vez publicados, não serão
aceitos pedidos de modificação ou ajustes de horários, bem como inversão por atraso ou
quaisquer outras ações.

5 INÍCIO E PERÍODO DAS AULAS

5.1 Início das aulas: março de 2021, Campus I da FURB
5.2 Período das aulas: Quintas e Sextas-Feiras, das 8h às 12h e das 13h30min às 17:30 horas.
Obs.: O PPGE poderá oferecer, de forma própria ou em parceria, atividades opcionais em outros

dias da semana, incluindo o período noturno.
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6 DOCUMENTAÇÃO DOS CANDIDATO S NÃO SELECIONADOS

Após o término do processo seletivo, os documentos dos candidatos não selecionados serão
descartados decorridos 2 meses.

Dúvidas e mais informações: ppge@furb.br

Blumenau, 30 de setembro de 2020.

Prof. Dra. Carla Carvalho

Prof. Dra. Cássia Ferri

Coordenadora do PPGE/FURB

Vice-Coordenadora do PPGE/FURB

ANEXO 1

Tabela de pontuação das publicações:

PRODUTO

Pontuação

a) artigo publicado em periódico científico com Qualis

3,5

b) autoria de livro acadêmico-científico

2,5

c) organização de livro acadêmico-científico

1,5

d) capítulo de livro acadêmico-científico

1,5

e) trabalho completo (artigo) em anais de evento acadêmico-científico

1,0

