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1. Período de Inscrição
De 25 a 29/06/2012, a Faculdade de Educação da UNICAMP receberá inscrições para o Programa de
Doutorado em Educação - Modalidade DINTER entre a UNICAMP e a UFOPA, destinado à qualificação
de docentes da UFOPA que atuam no Ensino Superior, podendo ser selecionados docentes de outras
IES do entorno geográfico de Santarém, desde que atendam às exigências do Edital da CAPES nº
013/2012 e do PPGE da Unicamp.
2. Vagas
Para o presente processo seletivo, com ingresso em agosto 2012, foram abertas as seguintes
vagas para o doutorado em cada Área de Concentração do Programa:

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO
1. POLÍTICAS, ADMINISTRAÇÃO E SISTEMAS EDUCACIONAIS
2. FILOSOFIA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
3. ENSINO E PRÁTICAS CULTURAIS
TOTAL DE VAGAS..........

VAGAS
6
6
8
20

3. Procedimentos para a Inscrição
A inscrição constará de:
3.1
Preenchimento
do
Formulário
de
Inscrição
on-line,
no
site:
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/, disponível apenas no período de inscrição
(25 a 29/06/2012).
3.2 – Feita a inscrição on-line, o candidato deverá entregar nos dias 29/06/2012 e 30/06/2012 (durante
o período de expediente – sexta das 8:00 -11:30 e das 14:00-17:00 h; sábado das 8:00 as 12:00 h) a
documentação relacionada abaixo (na Secretaria do DINTER, na UFOPA):
A. Ficha de inscrição (impressa e assinada)
B. Projeto de Pesquisa (máximo de 20 páginas; fonte - times new roman, tamanho 12; espaçamento entrelinhas
de 1,5; lay-out regular, com margens superior e inferior de 2,5 cm e laterais de 3 cm);
C. Histórico Escolar de curso de graduação reconhecido pelo MEC.
D. Diploma de Graduação devidamente registrado pelo MEC, com a data da colação de grau.
E. Diploma de mestrado recomendado pela CAPES.
Só serão aceitos diplomas devidamente registrados e com validade nacional. O candidato
deverá ter concluído o curso até a data da inscrição. Candidatos que ainda não possuam o
diploma de mestrado deverão apresentar cópia da ata de defesa e atestado da instituição
confirmando a recomendação do Programa pela CAPES.
F. Histórico Escolar das Atividades de Pós-Graduação "stricto-sensu" realizadas no Mestrado;
G. Exemplar impresso da Dissertação de Mestrado
H. Curriculum Vitae ou Lattes atualizado.
I. Quando houver publicações feitas pelo candidato, enviar até 05 (cinco) consideradas as mais
relevantes.

3.3 – Orientações:
A) Preenchimento
do
Formulário
de
Inscrição
on-line,
no
site:
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/, disponível apenas no período de
inscrição (25 a 29/06/2012). Após preenchimento do formulário, o sistema disponibilizará um
arquivo com a inscrição em formato PDF, que deverá ser impresso, assinado pelo candidato e
entregue na Secretaria do DINTER na UFOPA juntamente com a documentação solicitada.
B) A documentação completa deverá ser entregue pessoalmente, ou por procurador devidamente
credenciado para tanto, impreterivelmente nos dias 29/06/2012 e 30/06/2012 (durante o período
de expediente – sexta das 8:00 -11:30 e das 14:00 -17:00 h, sábado das 8:00 as 12:00 h), na
Secretaria do DINTER, Coordenação do ICED - Campus Rondon, UFOPA, Santarém – PA.
C) As inscrições que não atenderem aos quesitos deste edital serão indeferidas e os indeferimentos
informados aos respectivos candidatos através de mensagem de E-mail.
4. Processo Seletivo
O Processo Seletivo será composto de duas fases, ambas eliminatórias:
4.1 - A primeira fase constará de:
Análise de Projeto de Pesquisa e Curriculum Vitae
Os resultados da primeira fase estarão disponíveis no dia 03/07/2012, a partir das 18 horas, nos sites:
http://www.posgrad.fae.unicamp.br e www.ufopa.edu.br/ .
4.2 - A segunda fase constará de:
Entrevista com Banca composta, no mínimo, por 2 professores do Programa, e ocorrerá no
período de 04 e 05 de julho de 2012, conforme agenda divulgada nos sites:
http://www.posgrad.fae.unicamp.br e www.ufopa.edu.br/ .
5. Resultados Finais
Os resultados finais do processo de seleção do Doutorado estarão disponíveis no dia
05/07/2012 e poderão ser acessados pelos candidatos no site: http://www.posgrad.fae.unicamp.br e
www.ufopa.edu.br/ , a partir das 18h.
6. Os candidatos não aprovados terão prazo de até 30 dias, a partir da data da divulgação dos
resultados finais, para retirada dos seus documentos, na Secretaria do DINTER na UFOPA. Caso não
seja retirada nesse prazo, a documentação não mais poderá ser reclamada.
7. Informações a respeito das Áreas de Concentração, Linhas de Pesquisa, Grupos e Laboratórios de
Pesquisa e Professores do Programa encontram-se no site: http://www.posgrad.fae.unicamp.br.
8. O Programa não se obriga a preencher todas as vagas oferecidas.
9. Não haverá revisão dos resultados oficiais das duas fases.
10. Ao se inscrever, o candidato aceita as condições e normas estabelecidas neste Edital.
11. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação da
Faculdade de Educação da UNICAMP.

CRONOGRAMA
Atividades

INSCRIÇÃO
1ª FASE – Resultado da Análise de Projeto de
Pesquisa e Curriculum Vitae

Período

25 a 29/06/2012
03/07/2012, a partir das 18:00
Consulta nos sites:
http://www.posgrad.fae.unicamp.br
www.ufopa.edu.br/

2ª FASE - Entrevistas

RESULTADO FINAL
MATRÍCULA

04 e 05/07/2012
Agenda no site
http://www.posgrad.fae.unicamp.br
e www.ufopa.edu.br/
05/07/2012, a partir das 18:00
06/07/2012, das 9:00 às 17:00 , na
Secretaria do DINTER,
Coordenação do ICED - Campus
Rondon, UFOPA, Santarém – PA.
Universidade Estadual de Campinas
Faculdade de Educação
Maio/2012

