
EDITAL nº 061/2007
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado

Dagoberto  Sabatini Fernandes, Pró-Reitor de Ensino e Maurício Neves de Jesus, 
Pró-Reitor  de  Pesquisa,  Extensão  e  Pós-Graduação  da  Universidade  do  Planalto 
Catarinense  -  UNIPLAC,  no  uso  de  suas  atribuições,  abrem inscrições  para  processo 
seletivo  na  categoria  de  Aluno  Especial/Vaga-Mestre  -  Programa  de  qualificação 
docente.  Formação  continuada  e  integração  da  Graduação-Pós-graduação, do 
Programa de Pós-graduação em Educação - Mestrado.

1. Das vagas 

1.1. Será disponibilizado um total de 03 vagas, distribuídas nas disciplinas: 

- Conhecimentos e Saberes (01 vaga).
- Fontes e Tendências do Pensamento Educacional (01 vaga).
- Processos Socioculturais e Educação (01 vaga).

1. Podem candidatar-se docentes da Uniplac com titulação de Mestre.

2. Do investimento 
2. A inscrição não terá ônus para o  docente,  fazendo parte da Política Institucional de 

qualificação  docente,  formação  continuada  e  integração  da  graduação  com a  pós-
graduação.

3. Das inscrições para o processo seletivo

3.1. As inscrições poderão ser efetuadas no período de 23 de março a 29 de março de 
2007.

3.2.  Preencher  o  formulário  eletrônico  na  página  da  internet 
www.uniplac.net/mestradoeducacao

3.3  Encaminhar por  correio  eletrônico  os  arquivos listados  no  item 4,  ao  endereço 
mestradoeducacao@uniplac.net (colocar  como  título  da  mensagem:  edital  aluno 
especial vaga mestre);

3.4.  Entregar  versão  impressa  de  ambos  os  documentos  ao  Setor  de  Apoio  aos 
Mestrados até 29 de março de 2007, às 17h.

4. Da documentação para inscrição no processo seletivo

-  Curriculum vitae atualizado.
-  Breve  memorial descritivo  (até  3  páginas),  revelando  a  trajetória  profissional, 
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sobretudo no que concerne à pesquisa, vinculação a grupos de pesquisa da Uniplac e/ou 
externos,  intenções de continuar a formação em doutorado  (indicar área,  instituições de 
preferência e questão de pesquisa que gostaria de desenvolver), justificando o interesse em 
cursar a disciplina escolhida. 
 

5. Do processo seletivo
A seleção será feita por meio da análise da documentação.

6. Da publicação dos resultados
Os resultados serão publicados no dia 30 de março de 2007, a partir das 19h, no mural do 
Setor de Apoio aos Mestrados e no site da Uniplac.

7. Da matrícula
7.1. A matrícula deverá ser realizada nos dias 30 de março de 2007, das 19h às 22h e no dia 
31 de março de 2007, no Setor de Apoio aos Mestrados, das 08h às 12h e das 13h30min às 
17h.
7.2. Para efetuar a matrícula, o candidato selecionado dispor do horário previsto para a 
disciplina.

8. Do início das aulas e dos horários de funcionamento
8.1. As aulas ocorrerão nos dias e horários abaixo, iniciando no dia 02 de abril de 2007.
Observação:  Poderão  ocorrer  alterações,  desde que sejam realizadas em comum acordo 
com os participantes.

Disciplina: Fontes e Tendências do Pensamento
Educacional 

Dia da semana Horário
Segunda-feira 8h30 às 12h

Disciplina: Processos Socioculturais e Educação 
Dia da semana Horário

Terça-feira 8h30min às 12h
 

Disciplina: Conhecimentos e Saberes 
Dia da semana Horário

Terça-feira 14h às 17h30

Lages, 23 de março de 2007.

Dagoberto Sabatini Fernandes                             Mauricio Neves de Jesus
               Pró-Reitor de Ensino                     Pró-Reitor de Pesq., Ext. e Pós-Graduação


