
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL Nº 01/2014 
 

 

 
 
Regulamenta o Processo Seletivo Simplificado 
de alunos e alunas para cursar disciplinas 
optativas do Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Contextos Contemporâneos e 
Demandas Populares no primeiro semestre 
letivo de 2014, na condição de alunos especiais.  

 

1. Apresentação  

O Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares 
(PPGEduc) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), abre seleção simplificada de alunos(as) 
especiais para disciplinas optativas do Curso de Mestrado Acadêmico oferecidas no primeiro semestre letivo 

de 2014.  

O PPGEduc é um programa de pós-graduação aprovado pela CAPES e desenvolvido em parceria entre 
o Instituto de Educação e o Instituto Multidisciplinar da UFRRJ e tem como objetivo formar pesquisadores de 

alto nível e comprometidos com demandas populares que emergem de diferentes contextos contemporâneos 
da Educação. Suas atividades são desenvolvidas nos campi de Seropédica e de Nova Iguaçu.  

1.1.	Área	de	Concentração		

Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares  

1.2.	Linhas	de	Pesquisas		

• Linha 1: Estudos Contemporâneos e Práticas Educativas  

• Linha 2: Desigualdade Sociais e Políticas Educacionais  

• Linha 3: Educação e Diversidades Étnico-Raciais  

2. Público Alvo  

• Alunos(as) de programas de pós-graduação stricto sensu, credenciados pela CAPES  

• Portadores de diploma de nível superior  



3. Número de Vagas  

DISCIPLINAS DISCIPLINAS DISCIPLINAS DISCIPLINAS OPTATIVASOPTATIVASOPTATIVASOPTATIVAS    HorárioHorárioHorárioHorário    LocalLocalLocalLocal    DocenteDocenteDocenteDocente    VagasVagasVagasVagas    

Tópico Especial: relações raciais e educação 
superior no Brasil contemporâneo 

Quinta-feira, 
das 9 às 12h 

IM 

Ahyas Siss 

Colaboração: 
Alexandre 

Nascimento (Pós-
Doutorando) 

06 

Tópico Especial: políticas de formação, 
trabalho e identidade docente 

Quinta-feira-feira, 
14h às 17h 

IM Lílian Ramos 05 

4. Ementas		

• Tópico	Especial	–	educação	e	relações	interétnicas	no	Brasil	contemporâneo. 
Ementa: A diversidades e educação, desafios e perspectivas. A Constituição Nacional, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os Parâmetros Curriculares Nacionais. O 
multiculturalismo como movimento teórico e político e suas vertentes. O multiculturalismo e a 
educação: currículo, formação docente e práticas pedagógicas, com seus desafios para identidades 
marginalizadas. Cultura, identidade e hibridização. Raça, etnia e identidade pós-diáspora africana 
em perspectiva comparada: Brasil e América Latina. 

• Tópico	Especial	–	políticas	de	formação,	trabalho	e	identidade	docente. 
Ementa: A formação de docentes no Brasil no século XX. Exigências contemporâneas para a 
formação de docentes. A influência dos organismos internacionais sobre as políticas e estruturas 
educacionais, a formação e o trabalho do profissional da educação. Identidade docente e autonomia 
profissional. 

5. Processo Seletivo 	

• De posse da documentação apresentada, o(a) professor(a) da disciplina procederá a análise e o 
julgamento da pertinência do pedido, considerando a coerência entre três aspectos: a) os objetivos 
do PPGEduc, bem como a ementa e os objetivos da disciplina ofertada; b) a justificativa para cursar 
a disciplina apresentada pelo(a) candidato(a); c) a trajetória acadêmica e profissional do(a) 
candidato(a).  

• Cabe ao(à) professor(a) da disciplina a decisão final sobre o pedido, a que não cabe recurso.  

• O(a) professor(a) da disciplina não é obrigado(a) a preencher todas as vagas ofertadas.  

• Cabe ao Colegiado do Curso homologar a decisão tomada pelo(a) professor(a) da disciplina.  

6. Inscrição 	

5.1. Período de Inscrição e Horário de Atendimento  

• De 10 a 12/03/2014, das 09:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:00  



5.2. Local de Inscrição  

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Campus Seropédica)  
Instituto de Educação / Secretaria do PPGEduc (sala 12)  
BR 465, Km 07  
CEP 23890-000 – Seropédica – RJ  
 
OBSERVAÇÃO: serão aceitas inscrições por via postal, desde que postadas por SEDEX até o dia 
12/03/2014 e entregue pelos Correios até o dia 14/03/2014.  

5.3. Documentação Necessária  

• Cópia autenticada do Diploma de Curso de Graduação  

• Cópia autenticada do Histórico Escolar de Curso de Graduação  

• Currículo Lattes atualizado (modelo ampliado)  

• Carta de intenção do(a) candidato(a) justificando o interesse em cursar a disciplina  

OBSERVAÇÃO: a documentação deve ser entregue em envelope fechado, contendo o nome do candidato e o 
nome da disciplina objeto de candidatura. 

7. Data da Divulgação do Resultado 	

• Dia 17/03/2014  

8. Período de Matrícula 	

• De 18 e 19/03/2014  

9. Início das Aulas 	

• 17/03/2014 

10. Disposições Gerais 

• A aceitação como aluno especial no PPGEduc, não dá direito à vaga como aluno regular no 
Programa, o que somente é possível por meio de processo seletivo a ser deflagrado em Edital 
próprio. 

 

 

Seropédica, 24 de Fevereiro de 2014. 

Profª. Drª. Celia Regina Otranto 
Coordenadora do PPGEduc 

 


