UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
Campus de Bauru

Edital de Seleção para Ingresso em 2017
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA
MESTRADO E DOUTORADO
Comunicamos aos interessados que estarão abertas, no período de 03/10/2016 a 21/10/2016 das
08:30 às 11:30 e das 14:00 às 16:30 de 2ª a 6ª feira, as inscrições para o Exame de Seleção do
Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência, Cursos de Mestrado e Doutorado – UNESP.
As inscrições serão realizadas on-line pelo site: http://www.fc.unesp.br/poseducacao.
A
documentação exigida deverá ser enviada por SEDEX, desde que postada no período de inscrição,
impreterivelmente até o dia 21 /10/2016, valendo a data do carimbo da postagem da agência dos
Correios ou entregue na Seção Técnica de Pós-graduação da Faculdade de Ciências em envelope
lacrado.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO:
1. Cópia do diploma, ou documento equivalente à Graduação.
2. Cópia do diploma, ou documento equivalente à Pós-Graduação (candidatos ao Doutorado).
3. Cópia do Histórico Escolar.
4. Cópia da Certidão de Casamento ou Nascimento.
5. Cópia da Cédula de Identidade (não será aceito CNH) ou passaporte se estrangeiro
6. Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Registro Nacional de Estrangeiro - RNE
7. Cópia do comprovante de quitação do serviço Militar.
8. Cópia do Título de Eleitor.
9. Cópia do comprovante de inscrição on-line (será enviado para seu e-mail).
10. Formulário de opção de prova de conhecimento específico conforme a área de interesse
devidamente preenchido, disponível no site: http://www.fc.unesp.br/poseducacao
11. Termo de ciência de matrícula condicionada à entrega de cópia da ata de defesa de
dissertação para alunos que concluirão o Mestrado até 28/02/2017, devidamente
preenchido, disponível no site: http://www.fc.unesp.br/poseducacao
12. Curriculum Vitae atualizado na plataforma Lattes, disponível no site: < www.cnpq.br >
impresso e com a apresentação dos comprovantes.
13. 1 cópia da proposta de pesquisa, apresentada dentro de uma das linhas de pesquisa do
Programa.
14. 1 foto (3x4) recente.
15. Exemplar Digital (Cd) da Dissertação de Mestrado para os candidatos ao Doutorado.
16. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 62,00 (sessenta e dois
reais).

NÚMERO DE VAGAS: Será de até 35 (trinta e cinco) vagas para o Curso de Mestrado e até 25 (vinte e
cinco) vagas para o Curso de Doutorado.
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DATAS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os locais das provas e os resultados serão divulgados na página do programa seguindo o
cronograma abaixo:

ETAPAS DO PROCESSO:
a) Prova específica e de conhecimento: Duas provas obrigatórias, sendo ambas eliminatórias:
Prova 1: Uma redação sobre tema relacionado ao Ensino de Ciências e/ou Matemática que
avaliará a capacidade de interpretação e de argumentação, bem como a coerência do texto,
sem qualquer tipo de consulta. Não será fornecida bibliografia (Prova eliminatória).
Prova 2: Prova escrita de conhecimentos específicos com questões relativas ao Ensino de
Biologia, de Física, de Matemática, de Química e Ensino de Ciências Exatas e Naturais para os
anos iniciais do Ensino Fundamental. As provas de Ensino de Ciências Exatas e Naturais para
os anos iniciais do Ensino Fundamental serão apenas para candidatos que possuam diploma
em Pedagogia. Para os demais candidatos, vide item 10 da lista de documentos necessários
para a inscrição. Não será indicada bibliografia (Prova eliminatória).
b) Prova de Língua Inglesa (Prova Escrita). Consiste em prova de compreensão de texto.
Durante a prova será permitida a utilização somente dicionário monolíngue (inglês-inglês) e
em versão impressa e pessoal. Não será permitido empréstimo entre candidatos (Prova
classificatória).
c) Entrevista. Arguição oral do candidato sobre seu Projeto de Pesquisa e Currículo. A
entrevista basear-se-á na análise do currículo e nas expectativas dos candidatos com relação
à pesquisa na área (Eliminatória). A critério do Conselho do Programa será permitida a
entrevista por vídeo chamada (skype).

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Inscrições: 03 a 21 /10 /2016
Divulgação das inscrições deferidas: 28 /10/2016
Prova de inglês e de conhecimento específico (P2): 12/ 11 /2016 das 9h00 às 13h00
Prova específica (P1): 12/ 11/2016 das 15h00 às 18h00
Divulgação dos aprovados nas provas: 06 /12/2016
Divulgação dos horários das entrevistas: 06/12/2016
Entrevistas 1ª turma: 12/12/2016
Entrevistas 2ª turma: 13/12/2016
Entrevistas 3ª turma: 14/12/2016
Confirmação de Interesse: 19/12/2016
Matrícula: Consulte o site do Programa
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INSTRUÇÕES:
1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet. Para inscrever-se o candidato deverá
acessar o site: http://www.fc.unesp.br/poseducacao localizar o link correlato à inscrição para
participar do Processo de Seleção 2017 que estará disponível somente no período de 03 a 21 de
outubro de 2016.
2. A taxa de inscrição, no valor de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) e deve ser recolhida por meio de
depósito bancário identificado em nome de:
PÓS-GRADUAÇÃO DA FCIÊNCIAS
CNPJ 48031918/0028-44
Banco do Brasil
Agência: 1963-1
c/c: 130.114-4

3. Em todo o transcurso do processo seletivo, fica sob encargo dos candidatos buscarem informações
no site: http://www.fc.unesp.br/poseducacao e na Secretaria da Pós-graduação sobre locais e
horários das provas, bem como, dos demais itens do processo seletivo.
4. As decisões da Comissão do Processo Seletivo são irrevogáveis.
5. Não haverá revisão de prova em qualquer das fases.
6. A inscrição do candidato implica na aceitação das normas e instruções para o processo de seleção,
contidas neste edital, e nos comunicados que vierem a ser tornados públicos.
7. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação
para a Ciência.
8. Em nenhuma condição serão aceitas inscrições de candidatos com documentação incompleta, nos
termos deste edital.
9. No caso de não aprovação no processo seletivo, os candidatos deverão retirar os documentos
entregues no ato da inscrição no prazo máximo de 3 (três) meses, a contar da data da divulgação do
resultado final. Decorrido esse prazo, os documentos serão encaminhados para reciclagem.
10. A prova de Língua Inglesa não é válida como Exame de Proficiência em língua estrangeira. Tratase de prova classificatória para o processo de seleção. O candidato deverá submeter-se ao Exame de
Proficiência após o ingresso no Programa como discente regular, de acordo com o regulamento
vigente.
INFORMAÇÕES:
Seção Técnica de Pós-Graduação - FC - UNESP/Câmpus de Bauru
Fone: (14) 3103-6077 ou 3103-6174 - http://www.fc.unesp.br/poseducacao
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 14-01, Vargem Limpa - Bauru - SP
CEP. 17.033-360 - Caixa Postal, 473 - e-mail: pgfc@fc.unesp.br
Horário de atendimento ao público: Das 14h às 17h

