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EDITAL 02/2019 
 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO DOUTORADO DO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGEdu) 

 
1. Torna-se público que, de 23 de setembro a 4 de outubro de 2019, estarão abertas 
as inscrições para a seleção de candidatos ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Educação, com ingresso no primeiro semestre de 2020. 
 

2. Esta seleção visa ao preenchimento de até seis (06) vagas na Linha de Pesquisa 
PESSOA E EDUCAÇÃO, até quatro (04) vagas na Linha de Pesquisa FORMAÇÃO, 
POLÍTICAS E PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO e até três (03) vagas na Linha de Pesquisa 

TEORIAS E CULTURAS EM EDUCAÇÃO, totalizando 13 (treze) vagas em nível de 
Doutorado, das quais 01 (uma) vaga será reservada para candidatos estrangeiros. Não 

havendo candidatos estrangeiros que atendam aos requisitos da seleção, a vaga 
reservada poderá ser preenchida pelos demais candidatos não estrangeiros. Não havendo 
preenchimento total do número de vagas para ingressantes no curso de Doutorado, a(s) 

vaga(s) remanescente(s) poderá(ão) ser realocada(s) para ingressantes de Mestrado em 
conformidade com respectivo edital vigente. 

 
Acesso às informações referentes às Linhas de Pesquisa: 
http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-educacao/linhas-e-

estruturas-de-pesquisa/ 
 

 
DA INSCRIÇÃO 

 
3. As inscrições devem ser feitas através do link: 
http://webapp3.pucrs.br/sipos/inscricao.html 

Após o preenchimento da ficha online, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição, no valor de R$ 100,00.  

 
 
Os candidatos ao curso de Doutorado deverão enviar, em formato PDF (Adobe Reader), 

todos os documentos indicados no item C (Arquivos 1 e 2) até 4 de outubro de 2019. 
Os documentos devem ser enviados para o e-mail: editalppgedu@pucrs.br. O 

recebimento dos documentos pela secretaria será confirmado por e-mail ao candidato até 
o dia 07 de outubro de 2019. 
 

 
 

a) Os documentos deverão ser salvos em 02 (dois) arquivos, respeitando a seguinte 
ordem: 

 

Arquivo 1) Documentos pessoais, obrigatoriamente na seguinte ordem (tamanho 
máximo de 12 MB): 
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• Cópia da carteira de identidade ou passaporte, se estrangeiro; (CNH não será 
aceita);  

• Cópia do CPF; 
• 1 foto 3x4; 

• Cópia do diploma de Mestrado (frente e verso) ou cópia da ata de defesa; 
• Cópia do histórico de conclusão do Mestrado (frente e verso); 
• Cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição (R$100,00). 

• Termo de Manifestação do Orientador pretendido, com assinatura do candidato e 
do possível orientador (somente docente do PPGEdu/PUCRS da Escola de 

Humanidades). 
 

Acesso ao Termo de Manifestação de Possível Orientação DO: 

http://www.pucrs.br/humanidades/wp-content/uploads/sites/30/2019/09/PPGEDU-
termo-manifestação-orientador.docx 

 
Acesso aos endereços de e-mail dos professores que oferecem vagas para o curso de 
Doutorado neste processo seletivo: 

http://www.pucrs.br/humanidades/wp-content/uploads/sites/30/2019/09/vagas-
para-doutorado-2020-24-09-2019-1.pdf 

 
 

Arquivo 2) Comprovações curriculares, obrigatoriamente, na seguinte ordem 

(tamanho máximo de 12 MB): 
 

 Cópia do Currículo Lattes e dos documentos comprobatórios. O currículo Lattes 
deverá incluir Formação Acadêmica/Titulação sem limite temporal e todas as demais 

informações referidas exclusivamente a partir de 2014.  
 
 Ficha de Levantamento de Pontos, preenchida pelo candidato, com cópia dos 

documentos comprobatórios. A pontuação apresentada será referendada ou não pela 
Comissão de Seleção, após avaliação da documentação. Cada um dos documentos 

comprobatórios do Currículo deve ser devidamente numerado de forma 
correspondente àquela indicada na Ficha de Levantamento de Pontos. 
 

Acesso à Ficha de Levantamento de Pontos:  
 

http://www.pucrs.br/humanidades/wp-content/uploads/sites/30/2019/09/ficha-de-
pontuacao-de-candidato-19.09.2019.docx 

 

 

 Dissertação de Mestrado em arquivo pdf ou digitalizada. 
 Pré-Projeto de pesquisa com um mínimo de 10 (dez) e um máximo de 15 (quinze) 

laudas (espaçamento entre linhas 1,5, letra Times New Roman, tamanho 12), com 
os seguintes itens: Caracterização do Tema e Problema de Pesquisa em consonância 
com o Grupo de Pesquisa e a Linha de Pesquisa pretendida; Objetivos; Justificativa; 

Fundamentação Teórica; Metodologia; Referências Bibliográficas. 
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Observação: Os candidatos que não enviarem a documentação completa na ordem 
solicitada serão desclassificados. 

 
 

DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
4. A homologação das inscrições será divulgada até o dia 21 de outubro de 2019 no 

site do PPGEdu: http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-
educacao/ingresso-e-processo-seletivo/ 

 
DO PROCESSO SELETIVO 
 

5. A seleção para o Doutorado será realizada por comissão constituída de docentes de 
cada Linha de Pesquisa, designada pela Comissão Coordenadora do PPGEdu, e apoiar-se-á 

na média ponderada obtida em: 
 
 

 PROJETO DE TESE peso 4 (quatro) 
  

 ENTREVISTA DE DEFESA DO PROJETO DE TESE peso 3 (três), no período de 18 
de novembro a 10 de dezembro de 2019, em local, data e horário a serem 
agendados pela Secretaria e divulgados no site do PPGEdu 

http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-
educacao/ingresso-e-processo-seletivo/até o dia 14 de novembro de 2019.  

  
 CURRÍCULO DOCUMENTADO peso 3 (três), modelo Lattes obrigatório  

(http://lattes.cnpq.br/).  
 
Observação: se for o caso do candidato necessitar de algum atendimento e/ou condição 

especial para realização da entrevista, deverá enviar a solicitação até dia 4 de outubro 
de 2019 para o e-mail: editalppgedu@pucrs.br com laudo médico anexado. As 

solicitações serão avaliadas caso a caso pela Comissão de Seleção e, se deferidas, os 
candidatos serão orientados sobre os procedimentos a serem seguidos. (Decreto n. 3298 
de 20/12/1999). 

 
6.  Candidatos residentes no exterior ou em outros estados podem solicitar à secretaria 

do PPGEdu, até dia 4 de outubro de 2019 para o e-mail: editalppgedu@pucrs.br,  
autorização para a realização da entrevista  de defesa do projeto de tese através de 
videoconferência. As solicitações serão avaliadas caso a caso pela Comissão de Seleção e, 

se deferidas, os candidatos serão orientados sobre os procedimentos a serem seguidos. 
 

 
DAS CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO 
 

7. O candidato deverá obter a nota mínima final 7,0 (sete), resultante da média 
ponderada das avaliações do item 5, para concorrer às vagas disponíveis neste Edital.   
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8. A classificação, em caso de empate, será decidida mediante a pontuação obtida na 
avaliação do Currículo Lattes. 

 
9. A relação dos candidatos selecionados e suplentes será divulgada até o dia 16 de 

dezembro de 2019 no site do PPGEdu. 
 
10. Ao se inscrever, o candidato declara conhecer as condições estabelecidas no presente 

Edital e estar de acordo. Eventuais pedidos de recurso serão recebidos no dia 17 de 
dezembro de 2019  com o resultado divulgado no dia 19 de dezembro de 2019. 

 
11.  O resultado final será divulgado no dia 20/12/2019, no site do PPGEdu: 
http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-educacao/ingresso-

e-processo-seletivo/ 
 

12. Os candidatos selecionados realizarão a matrícula em março de 2020, conforme 
período definido no calendário acadêmico. 
 

13. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção e pela 
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação.  

 
Cronograma 
 

Inscrições online De 23/9/2019 a 
4/10/2019 

Envio da documentação por e-mail  Até 4/10/2019 

Solicitação para realização da entrevista por videoconferência  
(somente    para estrangeiros ou brasileiros residentes no exterior ou 
fora do estado do Rio Grande do Sul)   

 
Até 4/10/2019 

Solicitação de atendimento e/ou condição especial para realização da 
entrevista 

 
Até 4/10/2019 

Homologação das inscrições Até 21/10/2019 

Divulgação dos dias e horários das entrevistas de defesa do projeto de 
tese 

Até 14/11/2019 

Entrevistas de defesa do projeto de tese 18/11/2019 a 
10/12/2019 

Divulgação da relação dos candidatos selecionados e suplentes 16/12/2019 

Solicitação de recurso 17/12/2019 

Resultado  dos pedidos de recurso 19/12/2019 

Divulgação Final 20/12/2019 

Porto Alegre, 23 de setembro de 2019. 
 

 
Profa. Dra. Edla Eggert 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 
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