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Processo seletivo Ufopa 2021 

Informe preliminar 

 

O PPGE-Ufopa divulga as diretrizes do processo seletivo 2021 de ingresso no curso de mestrado em 

Educação, do qual podem participar graduados em qualquer área de conhecimento e alunos 

concluintes do curso de graduação no segundo semestre de 2020. 

Serão oferecidas 25 vagas, sendo 7 para a linha 1 – História, política e gestão educacional na 

Amazônia, 8 para a linha 2 – Conhecimento e formação na educação escolar e 10 para a linha 3 – 

Formação humana em contextos formais e não formais na Amazônia.  

Do total de vagas, três (uma por linha de pesquisa) são reservadas a servidores da instituição 

(resolução n. 171, de 30 de novembro de 2016, da Ufopa); e seis (duas por linha de pesquisa) são 

reservadas a pretos e pardos, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência (resolução n. 314, de 

23 de dezembro de 2019, da Universidade Federal do Oeste do Pará).  

Às 16 vagas de ampla concorrência concorrem todos os que se inscreverem neste processo seletivo, 

inclusive os cotistas, de modo que apenas depois de concluído seu preenchimento se realiza o 

preenchimento das vagas reservadas os grupos específicos. 

Quadro de distribuição de vagas 

Linha de 
pesquisa 

Ampla 
concorrência 

Servidor da 
Ufopa 

Preto, pardo, 
indígena, 
quilombola e PcD 

L1 4 1 2 

L2 5 1 2 

L3 7 1 2 

 

As inscrições devem ocorrer entre 31 de agosto de 2020 às 23h59min de 30 de setembro de 2020.  

Não haverá prova de proficiência em língua estrangeira.  

A prova escrita tem como data provável o dia 12 de novembro de 2020; as entrevistas estão previstas 

para ocorrer nos dias 09 e 10 de dezembro de 2020. 

A primeira fase, de caráter eliminatório e classificatório, compreende a apresentação de uma 

proposta de pesquisa, a qual deve estar em conformidade com a linha de pesquisa e com o campo de 

investigação de pelo menos um de seus docentes e ser apresentada, em até 50.000 caracteres, 

contendo o seguinte conteúdo:   

✓ Problema de pesquisa e explicação de por que seu estudo interessa do ponto de vista 

científico e político-pedagógico; 
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✓ Contextualização do problema no campo maior em que se insere, incluindo referencial teórico 

e revisão bibliográfica (estado da questão); 

✓ Articulação com estudos e pesquisas que se desenvolvem no âmbito do PPGE; 

✓ Estratégias investigativas e metodológicas: densidade, adequação e exequibilidade; 

✓ Adequação ao gênero “proposta de pesquisa”: macroorganização, desenvoltura textual 

(coesão e coerência); adequação aos padrões de escrita. 

A apresentação das linhas de pesquisa do programa, com o perfil de cada um de seus professores 

encontra-se em página www.ufopa.edu.br/ppge. Recomenda-se a consulta a estes documentos para 

a elaboração da proposta de pesquisa em conformidade com o que estabelece-se o edital. 

 

A segunda fase, de caráter eliminatório e classificatório, compreende prova de conhecimentos e 

reflexão em Educação, constituída por uma questão elaborada com base na seguinte bibliografia:  

1. ARROYO, Miguel G. Conhecimento, Ética, Educação, Pesquisa. Revista E-Curriculum, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 
1-24, jun. 2007. Disponível em:  https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/3163 

2. CHARLOT, Bernard. A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas e práticas: especificidades e 
desafios de uma área de saber. Revista Brasileira de Educação, v. 11 n. 31, p. 7-18, jan./abr. 2006. 
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n31/a02v11n31.pdf 

3. CHAUI, Marilena. A universidade pública sob nova perspectiva. Revista Brasileira de Educação, n. 24, p. 5-
15, set./out./nov./dez., 2003. https://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a02.pdf 

4. COLARES, Anselmo Alencar. A educação superior e os desafios da prática docente. Revista Exitus, 
Santarém/PA, Vol. 8, N° 1, p. 17 - 33, jan./abr. 2018. Disponível em: 
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus 

5. DUARTE, Newton. A pesquisa e a formação de intelectuais críticos na pós-graduação em Educação. 
Perspectiva, Florianópolis, v. 24, n. 1, p. 89-110, jan./jun. 2006. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/viewFile/10313/9574 

6. SAVIANI, Dermeval. A pós-graduação em educação e a especificidade da pesquisa educacional. 
Argumentos Pró-Educação, Pouso Alegre, v. 2, n. 4, p. 3-19, jan./abr., 2017. Disponível em: 
http://ojs.univas.edu.br/index.php/argumentosproeducacao/article/view/184 

7. SEVERINO, Antônio Joaquim. Fundamentos ético-políticos da educação no Brasil de hoje. In: LIMA, J. F.; 
NEVES, L. W. (org.). Fundamentos da educação escolar do Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
2006. p. 289-320. Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/d/CAPITULO_8.pdf. 

 

A terceira fase, de caráter classificatório, implica a análise do currículo Lattes/CNPq, sendo 

considerados os seguintes aspectos: 1 Formação acadêmica (peso 2); 2 Produção científica (peso 5); e 

Experiência profissional (peso 3). 

A quarta, de caráter eliminatório e classificatório, corresponde a entrevista realizada por três 

professores doutores em que se avalia qualitativamente a capacidade do candidato de realizar o 

mestrado com desenvoltura e a propriedade e a adequação de sua proposta ao perfil do programa. 
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