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Processo Seletivo PPGE ingresso 2017 

Informe preliminar 

 

O PPGE-Ufopa divulga as diretrizes do processo seletivo 2017 de ingresso no curso de 

mestrado em educação, do qual podem participar graduados em qualquer área de conhecimento.  

A exemplo dos anos anteriores, o processo compreende: 1. Apresentação de projeto de 

pesquisa e de Currículo comentado preenchidos em formulário eletrônico a ser disponibilizada na 

página específica de inscrição no processo seletivo; Exame de proficiência em língua estrangeira – 

Espanhol e Inglês; Prova escrita dissertativa sobre conhecimento em educação, com base em 

bibliografia específica (ver lista de indicações de leitura); e entrevista. 

As inscrições devem ocorrer entre 08 de setembro e 09 de outubro de 2016. O exame de 

proficiência e a prova escrita têm como datas indicadas os dias 03 e 04 de novembro; as 

entrevistas estão previstas para ocorrer nos dias 05 a 07 de dezembro. 

 

Novidades 

O Processo seletivo 2017 do PPGE Ufopa apresenta novidades importantes. 

Agora, o candidato não concorre a vagas de docentes específicos, e sim por linha e núcleo. 

Isso, oferece mais equilíbrio ao processo, eliminando-se a possibilidade de um candidato bem 

preparado ficar de fora porque competia a vaga única. 

A segunda mudança é que a primeira fase passa a ser a apresentação do projeto de 

pesquisa, que deve ser inserido conforme formulário eletrônico a ser disponibilizado na página do 

programa. Com isso, valoriza-se a pesquisa, com estabelecimento de um padrão de apresentação, 

o que garante avaliação equânime. Ademais, elimina-se a situação problemática de o candidato, 

após ter sido aprovado na prova, vir a ser desclassificado por não ter projeto adequado.  

A terceira mudança está na forma de apresentação do currículo. No novo modelo, o 

candidato apresenta o currículo seguindo um padrão estabelecido em formulário eletrônico em 

que se definem desde logo os aspectos relevantes a serem considerados; além disso, solicita-se 

explicitação, pelo candidato, da importância de cada item para sua formação e para sua pesquisa, 

buscando uma real articulação entre sua formação e experiência e a proposta de pesquisa. 
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As mudanças, fruto da análise reflexão coletiva no âmbito do programa, representam um 

significativo aprimoramento do processo seletivo, buscando maior equilíbrio e equidade na 

seleção. 
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