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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 

Escola de Humanidades 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Edital 01/2020 

Seleção para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado para 2021/01 

 

1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Escola de Humanidades 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) torna públicas as 

normas do Processo Seletivo 01/2021 para ingresso no primeiro semestre letivo de 2021, 

nos níveis de Mestrado e Doutorado, em conformidade com as exigências do 

Regulamento do Programa e do Estatuto e Regimento Geral da Universidade.    

2. O Programa, conceito 6 (seis) na CAPES, possui 1 (uma) área de concentração 

denominada Educação. O Programa conta com as seguintes linhas de pesquisa: Pessoa e 

Educação (PE), Formação, Políticas e Práticas em Educação (FOPPE) e Teorias e Culturas 

em Educação (TCE). Informações acerca da área de concentração, linhas de pesquisa e 

docentes credenciados podem ser obtidas através do link 

http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-educacao/. 

3. Do Público 

Poderão participar do Processo Seletivo ao Mestrado todos os portadores de Diplomas de 

cursos de Graduação de todas as áreas do conhecimento, devidamente reconhecidos pelo 

MEC ou pelo órgão competente do país de origem; bem como concluintes de Graduação, 

desde que comprovem a conclusão do referido curso em data anterior à matrícula no 

Programa de Pós-Graduação. Da mesma forma, poderão participar do Processo Seletivo 

ao Doutorado todos os portadores de Diplomas de cursos de Graduação ou de Mestrado 

de todas as áreas do conhecimento, devidamente reconhecidos e recomendados pelo 

MEC/CAPES ou pelo órgão competente do país de origem; bem como concluintes de 

Mestrado, desde que comprovem a conclusão do referido curso em data anterior à 

matrícula no Doutorado. 

4. Das Vagas 

Esta seleção visa ao preenchimento de até 21 (vinte e uma) vagas em nível de Mestrado 

e até 12 (doze) vagas em nível de Doutorado. Não havendo preenchimento total do 

número de vagas para ingressantes em qualquer um dos níveis, as vagas remanescentes 

poderão ser realocadas para ingressantes do outro nível, em conformidade com presente 

edital.  

Além das até 21 (vinte e uma) vagas ofertadas em nível de Mestrado, 2 (duas) vagas 

serão ofertadas para candidatos estrangeiros. Da mesma forma, além das até 12 (doze) 

mailto:educacao-pg@pucrs.br
http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-graduacao-em-educacao/


 
 

 
Av. Ipiranga, 6681 – Predio 8  – 4° andar – Sala 403 |  CEP 90619-900  |  Porto Alegre, RS – Brasil 

Fone: (51) 3320-3620 |  E-mail:  educacao-pg@pucrs.br  |  www.pucrs.br/humanidades 

ofertadas em nível de Doutorado, 2 (duas) vagas serão ofertadas para candidatos 

estrangeiros. Não havendo candidatos estrangeiros que atendam aos requisitos da 

seleção, as vagas ofertadas para esses candidatos poderão ser preenchidas pelos demais 

candidatos não estrangeiros. 

Observação: acesso ao número de vagas por linha no link 

http://www.pucrs.br/humanidades/wp-content/uploads/sites/30/2020/06/LINK-8-

VAGAS-POR-LINHA.pdf 

5. Da Inscrição 

A inscrição será realizada, exclusivamente, pela Internet, através do link: 

https://webapp3.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do, no período de 01/09/2020 a 

30/10/2020.    

6. Dos Documentos 

No ato da inscrição online deverá ser efetuado o upload dos documentos especificados a 

seguir.  

6.1. Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeiro/a, do passaporte ou do Registro 

Nacional de Estrangeiro (RNE);  

6.2. Cadastro de Pessoa Física (CPF), salvo se estrangeiro(a); 

6.3. Título de eleitor, acompanhado da comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral, 

salvo se estrangeiro(a); 

6.4. Comprovante de quitação com o serviço militar para homens, salvo se 

estrangeiro(a);  

6.5. Currículo modelo Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br), com foto atualizada. Se 

estrangeiro, Curriculum Vitae. 

Observação: O currículo Lattes ou Currículo Vitae deverá incluir Formação 

Acadêmica/Titulação - sem limite temporal - e todas as demais informações 

referidas exclusivamente a partir de 2015.  

6.6. Diploma de Graduação e/ou de Mestrado (exclusivo para candidatos ao Doutorado) 

ou documento com declaração oficial de que concluirá o Curso de Graduação ou de 

Mestrado até a data da matrícula;  

Observação: O candidato que apresentar apenas a declaração oficial de concluinte 

de curso de Graduação ou de Mestrado, emitida pela universidade de origem, caso 

seja selecionado, terá que apresentar, na sua primeira matrícula, documentação 

comprobatória da conclusão da Graduação ou do Mestrado. Caso não entregue tal 

documentação na matrícula, o candidato perderá o direito à vaga. 
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6.7. O(A) candidato(a) com deficiência ou necessidades educacionais especiais que 

necessitar de atendimento específico ou material adaptado deverá anexar à 

documentação laudo recente (máximo 12 meses), emitido e assinado por 

especialista credenciado no Conselho Regional de Medicina (CRM). O documento 

deve especificar a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as condições 

recomendadas para a realização das atividades avaliativas previstas por este Edital. 

6.8. Termo de Manifestação do Orientador pretendido (exclusivo para candidatos ao 

Doutorado), com assinatura do candidato e da/o possível orientador/a (somente 

docente do PPGEdu/PUCRS da Escola de Humanidades.  

Observação: Acesso ao Termo de Manifestação de Possível Orientação DO:       

http://www.pucrs.br/humanidades/wp-content/uploads/sites/30/2020/08/LINK-1-

termo-manifestação-orientador..docx 

      Observação: 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/30/2020/06/LINK-2-

ORIENTADORES-vagas-para-doutorado-2021-1-1.pdf 

6.9. 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. 

Observação: Acesso à Ficha de Levantamento de Pontos EXCLUSIVAMENTE PARA   

CANDIDATOS AO MESTRADO: http://www.pucrs.br/humanidades/wp-

content/uploads/sites/30/2020/08/LINK-3-PONTUAÇÃO-CURRÍCULO-

MESTRADO.docx 

Observação: Acesso à Ficha de Levantamento de Pontos EXCLUSIVAMENTE PARA 

CANDIDATOS AO DOUTORADO:  http://www.pucrs.br/humanidades/wp-

content/uploads/sites/30/2020/08/LINK-4-PONTUAÇÃO-CURRÍCULO-DOUTORADO-

1.docx 

Dissertação de Mestrado em arquivo pdf ou digitalizada (exclusivamente para 

candidatos ao doutorado).  

 

6.10. 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. 

7. Do Processo Seletivo 

7.1. Da Comissão de Seleção 
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A comissão de seleção é constituída de docentes de cada Linha de Pesquisa, 

designada pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-graduação em 

Educação. 

7.2. Das Etapas do Processo Seletivo 

MESTRADO 

 

 ETAPA 1 (ELIMINATÓRIA): HOMOLOGAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO.  

 ETAPA 2 (ELIMINATÓRIA): ANÁLISE DO CURRÍCULO DOCUMENTADO E 

DA FICHA DE PONTUAÇÃO, peso 4 (quatro), modelo Lattes obrigatório 

(http://lattes.cnpq.br/) ou Currículo Vitae, em caso de candidato estrangeiro.  

 ETAPA 3 (ELIMINATÓRIA): ENTREVISTA E PRÉ-PROJETO DE PESQUISA, 

peso 6 (seis), com comissão de professores da Linha de Pesquisa escolhida 

pelo candidato. As entrevistas serão realizadas através de videoconferência 

em 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/  e incluirão a defesa do pré-projeto e 

avaliação da leitura da bibliografia indicada (ANEXO). 

 

DOUTORADO 

 

 ETAPA 1 (ELIMINATÓRIA): HOMOLOGAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO.  

 ETAPA 2 (CLASSIFICATÓRIA): ANÁLISE DO CURRÍCULO DOCUMENTADO E 

DA FICHA DE PONTUAÇÃO, peso 3 (três), modelo Lattes obrigatório 

(http://lattes.cnpq.br/) ou Currículo Vitae, em caso de candidato estrangeiro. 

 ETAPA 3 (ELIMINATÓRIA): AVALIAÇÃO DO PROJETO DE TESE, peso 4 

(quatro). 

 ETAPA 4 (ELIMINATÓRIA): ENTREVISTA DE DEFESA DO PROJETO DE TESE, 

peso 3 (três). As entrevistas serão realizadas através de videoconferência em 

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/. 

7.3. Dos Critérios de Seleção 

MESTRADO 

 ETAPA 1: Os candidatos que não enviarem a documentação completa serão 

desclassificados e não passarão à ETAPA 2.  

 ETAPA 2: Serão selecionados 50% dos candidatos melhor posicionados na 

pontuação do currículo (ficha de pontuação referendada pela Comissão de 

Seleção, após avaliação da documentação), respeitando-se a 

proporcionalidade de vagas por linha. 
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 ETAPA 3:  Aprovação com nota igual ou superior a 7 (sete) e seleção dos 

candidatos melhor posicionados na pontuação dessa etapa, respeitando-se a 

proporcionalidade de vagas por linha. 

Observação: em caso de empate será considerada a nota obtida na ficha de 

pontuação do currículo. 

 

 

DOUTORADO 

 

 ETAPA 1: Os candidatos que não enviarem a documentação completa serão 

desclassificados e não passarão à ETAPA 2.  

 ETAPA 2: Os candidatos serão classificados pela pontuação do currículo. 

 ETAPA 3: Aprovação com nota igual ou superior a 7 (sete) e seleção dos 

candidatos melhor posicionados na pontuação dessa etapa, respeitando-se a 

proporcionalidade de vagas por linha. 

 ETAPA 4: Aprovação com nota igual ou superior a 7 (sete) e seleção dos 

candidatos melhor posicionados na pontuação dessa etapa, respeitando-se a 

proporcionalidade de vagas por linha. 

Observação: em caso de empate será considerada a nota obtida na ficha de 

pontuação do currículo. 

7.4. Da Classificação Final 

O resultado final será calculado por média ponderada, segundo especificado no 

item 7.2. 

A nota mínima para aprovação é 7,0 (sete) e a seleção final dos candidatos 

respeitará a proporção de vagas. 

O formato de publicação do resultado final será realizado por classificação de 

nota, no caso dos titulares e por ordem alfabética, no caso dos suplentes. 

 

8. Do Resultado do Processo Seletivo 

A relação dos candidatos selecionados e lista de suplentes serão divulgadas até 11 de 

dezembro de 2020 no site do Programa http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-

graduacao-em-educacao/ingresso-e-processo-seletivo/. 
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9. Do Cronograma 

Publicação do Edital 01/2020  03/08/2020 

Período de inscrições 
01/09/2020 a 

30/10/2020 

Envio por upload dos documentos solicitados no item 6. Até 30/10/2020 

Divulgação da relação dos candidatos com documentação homologada. 06/11/2020 

Divulgação das datas e horários das entrevistas dos candidatos ao 

doutorado. 
13/11/2020 

Período de realização das entrevistas dos candidatos ao doutorado 16 /11 ao 2/12/2020 

Divulgação da relação dos candidatos selecionados a partir da análise de 

currículo (exclusivamente mestrado). 
16/11/2020 

Divulgação das datas e horários das entrevistas dos candidatos ao 

mestrado.  
20/11/2020 

Período de realização das entrevistas dos candidatos ao mestrado. 23/11 ao 2/12/2020 

Publicação do resultado do Processo Seletivo. 11/12/2020 

Prazo para interposição de recurso.  Até 14/12/2020 

Publicação do resultado definitivo do Processo Seletivo  18/12/2020 

10. Disposições Gerais 

10.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este Processo 

Seletivo contidas neste Edital. 

10.2. O Prazo de recurso ao resultado final do Processo Seletivo do Programa de Pós-

Graduação em Educação será de 7 (sete) dias uteis a partir da data de divulgação 

do mesmo. Os eventuais pedidos de recurso devem ser enviados para educacao-

pg@pucrs.br e serão analisados e julgados pela Comissão Coordenadora do 

Programa. 

10.3. Os documentos dos(as) candidatos(as) não selecionados(as) e dos(as) 

candidatos(as) selecionados(as) que, por ventura, venham a não efetivar a 

matrícula no Programa serão eliminados do sistema após o período de matrícula.  

10.4. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do 

Programa de Pós-Graduação em Educação PUCRS. 

Porto Alegre, 03 de agosto de 2020.  

                                      

 Profª Drª Edla Eggert 

 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 
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ANEXOS 

 

 Acesso à Ficha de Levantamento de Pontos MESTRADO: 

http://www.pucrs.br/humanidades/wp-content/uploads/sites/30/2020/08/LINK-3-

PONTUAÇÃO-CURRÍCULO-MESTRADO.docx 

 Acesso à Ficha de Levantamento de Pontos DOUTORADO:  

http://www.pucrs.br/humanidades/wp-content/uploads/sites/30/2020/08/LINK-4-

PONTUAÇÃO-CURRÍCULO-DOUTORADO-1.docx 

 Acesso ao número de vagas por linha:   http://www.pucrs.br/humanidades/wp-

content/uploads/sites/30/2020/06/LINK-8-VAGAS-POR-LINHA.pdf 

 Acesso ao Termo de Manifestação de Possível Orientação DO:      

http://www.pucrs.br/humanidades/wp-content/uploads/sites/30/2020/08/LINK-1-

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/30/2020/06/LINK-2-ORIENTADORES-vagas-para-doutorado-

2021-1-1.pdf 

 Acesso a Bibliografia: http://www.pucrs.br/humanidades/wp-

content/uploads/sites/30/2020/06/LINK-7-BIBLIOGRAFIA-MESTRADO-1.pdf 
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