
1 
 

 

 EDITAL DE SELEÇÃO 001/2018  
 
Estarão abertas, no período de 06/11/2017 a  15/01/2018, as inscrições para a seleção de candidatos ao Programa de 

Pós-graduação em Processos de Ensino, Gestão e Inovação – stricto sensu – Área de Educação – UNIARA. Serão 

preenchidas 25 (vinte e cinco) vagas.  

 

O ingresso no Mestrado Profissional se processará em três etapas eliminatórias:  

 

a) análise da documentação solicitada;  

b) prova escrita;  

c) entrevista.  

 
Os interessados devem acessar o site http://www.uniara.com.br/cursos/presencial/mestrado/educacao-processos-de-

ensino-gestao-e-inovacao/ para efetuar a inscrição.  

 

1.INSCRIÇÃO  

 
a) Período de inscrição: 06/11/2017 a 15/01/2018  

 

b) Horário: de segunda-feira das 08h às 17h e de terça a sexta-feira, das 8h às 17h.  

 

c) Local para entrega de documentações pessoalmente: Secretaria de Mestrado em Educação – UNIDADE II, Rua 

Carlos Gomes, nº 1217, Centro - Araraquara - Fone: (16) 3301-7341 de segunda-feira das 08h às 17h e de terça a 

sexta-feira, das 8h às 17h.  

 

d) O envio de documentações via Correios deverá ser feito por meio de correspondência registrada para: 

A/C SECRETARIA DO MESTRADO EM EDUCAÇÃO – UNIARA 

Rua: Carlos Gomes, 1217, 2° andar, sala 202, Centro  

Araraquara - SP  

CEP 14801-340 

 

e) Contatos: (16) 3301-7341 / (16) 3301-7338 ou pelo e-mail :  mestradoeducacao@uniara.com.br  

 

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  
 

● Formulário de inscrição devidamente preenchido e acompanhado de uma foto 3x4 recente 

(www.uniara.com.br/mestrado)  

 

Carta de intenção: carta em duas ou três páginas endereçada à comissão de seleção, enfatizando os seguintes 

pontos:  

 

- identificação do candidato, nome e formação universitária;  

- experiência acadêmica ou profissional na área de abrangência do Mestrado, se houver;  

- interesse do candidato pelo programa de mestrado e por uma de suas linhas de pesquisa;  

- apresentação de tema para o desenvolvimento de sua pesquisa;  

- expectativas em relação ao curso.  

 
● Cópia do diploma do curso de nível superior ou do certificado de conclusão de curso ou de matrícula no último 

ano.  

● Cópia do histórico escolar do curso de nível superior.  

● Cópia do currículo atualizado. (Curriculum Lattes ou conforme modelo anexado na página 4 deste edital)  

● Comprovante de pagamento da taxa de inscrição Boleto  
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3. PROCESSO SELETIVO  
 

a) Primeira fase (eliminatória): análise da documentação;  

b) Segunda fase (eliminatória): prova escrita (ver bibliografia – item 10);  

c) Terceira fase (eliminatória): entrevista.  

 

4. CRONOGRAMA  
1ᵃ  Fase: Análise da documentação (eliminatória)  

Divulgação dos resultados da 1a fase: 23/01/2018  

 

2ᵃ Fase: Prova escrita (eliminatória) – 27/01/2018  

Horário: das 9h às 12h  

Local: salas 205 e/ou 207, 2° andar, localizado na Unidade II, no endereço da Rua Carlos Gomes, 1217, Centro, 

Araraquara - SP  

Bibliografia: localizada neste edital (página 3) disponibilizada no site www.uniara.com. br/mestrado  

Divulgação dos resultados da 2ᵃ fase: 09/02/2018  

  

3ᵃ Fase: Entrevista (eliminatória) – 16/02/2018 

Divulgação do resultado final – 23/02/2018  

 

MATRÍCULAS: 05/03/2018 a 09/03/2018  
 

Aula inaugural: 09/03/2018 (às 19 horas)  

Início das aulas: 10/03/2018  

 

Não cabe recurso em nenhuma das fases do processo seletivo.  
Todos os resultados serão divulgados pelo site www.uniara.com.br/mestrado  

 

5. VAGAS  
Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas.  

 

6. INÍCIO DO CURSO  
10 de março de 2018.  

 

7. DURAÇÃO  
A duração será de 24 meses, incluindo a apresentação de dissertação à banca examinadora, podendo ser ampliada 

para até 30 meses.  

 

8. INVESTIMENTO  
Taxa de inscrição: R$ 50,00 (boleto obtido após o preenchimento do formulário eletrônico).  

Mensalidades: 24 parcelas (valor sob consulta).  O número de parcelas poderá ser ampliado se o aluno não concluir 

o curso dentro do prazo de 24 meses. 

  

9. CONTATOS 
Programa de Pós-graduação em Processos de Ensino, Gestão e Inovação  

Secretaria do Mestrado  

Telefone: (16) 3301-7341 / (16) 3301-7338 / (16) 3301-7100 ou 0800 55 65 88  

E-mail: mestradoeducacao@uniara.com.br  

Endereço eletrônico: http://www.uniara.com.br/mestrado.  

Endereço para correspondência:  

Rua: Carlos Gomes, 1217 – Centro – Araraquara/SP  

CEP 14801-340. 

10. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Obs.: Não serão entregues em nenhuma hipótese os documentos entregues no Processo Seletivo. 

http://www.uniara.com.br/mestrado
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MODELO DE CURRÍCULO  

 

1 DADOS GERAIS  

(Nome, RG, CPF, data/local de nascimento, endereço completo, e-mail, telefones).  

 

2 FORMAÇÃO ACADÊMICA  

(Curso superior realizado, cursos de extensão universitária, pós-graduação lato sensu, 

outros cursos que julgar importantes).  

 

3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

(Atividades já desenvolvidas em seu campo de atuação, experiência como formador de 

outros profissionais).  

 

4 ATIVIDADE PROFISSIONAL ATUAL  

(Função exercida, local).  

 

5 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS (CONGRESSOS, 

SEMINÁRIOS, ENCONTROS E AFINS)  

(Como participante, como apresentador de trabalho e/ou como organizador).  

 

6 PUBLICAÇÕES  

(Artigos em periódicos científicos, livros ou capítulos de livros, trabalhos apresentados em 

anais de congressos e eventos semelhantes).  

 

7 EXPERIÊNCIA COM PESQUISA ACADÊMICA  

(Participação em projetos grupais ou desenvolvimento de projetos individuais, em 

andamento ou concluídos).  

 

8 PRODUÇÕES TÉCNICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS  

(Desenvolvimento de materiais didáticos, filmes, softwares, vídeos, CD-ROM e afins, 

organização de eventos culturais e/ou artísticos).  

 

9 PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA QUE JULGAR RELEVANTE  

(publicada ou não)  

 

10 PALESTRAS, CURSOS DE EXTENSÃO E OUTROS  

(ministrados nos últimos 5 anos) 

 


