
 
 

EDITAL 003/09 
 

 
O Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto de Ciências da 

Educação da Universidade Federal do Pará informa aos interessados que estarão abertas 
as inscrições para o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FILOSOFIA DA 
EDUCAÇÃO (Resolução nº 3.892 de 17/08/2009), turma 2009, com 35 (trinta e cinco) 
vagas, de 03 a 17 de setembro de 2009, nos horários de 09hs às 13hs e de 14hs às 17hs 
de segunda à quinta-feira, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação 
do Instituto de Ciências da Educação da UFPA, no Campus Universitário do Guamá, 
setor Profissional. 
As inscrições poderão ser feitas pessoalmente, por procuração ou correspondência 
(sedex), postada até o último dia de inscrição. Os candidatos deverão ter graduação 
plena em curso de nível superior. No ato da inscrição deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: 
 

• Fotocópia autenticada do Diploma de Graduação ou Declaração de 
Conclusão de Curso de Graduação reconhecido pelo MEC; 

• Fotocópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação Plena em curso 
reconhecido pelo Ministério da Educação, comprovando a integralização 
curricular de no mínimo 2.800 horas, no caso dos cursos de licenciatura 
plena, e 2.400 horas, no caso dos cursos de bacharelado; 

• Currículum Vitae comprovado (uma cópia); 

• Uma cópia da Proposta de Trabalho a ser desenvolvida durante o curso, 
contendo título, delimitação do tema, objetivos, justificativa, procedimentos 
metodológicos, bibliografia e perspectivas em relação ao curso (observar as 
normas atualizadas fixadas pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas 
– ABNT) – de 06 a 15 laudas no máximo.  

• Original e fotocópia da Carteira de Identidade; 

• Original e fotocópia do CPF; 

• Original e fotocópia do Título de Eleitor, com comprovação de votação nos 
dois turnos das últimas eleições ou de quitação com a justiça eleitoral; 

• Original e fotocópia do Certificado de Alistamento Militar para os candidatos 
do sexo masculino; 

• Ficha de inscrição fornecida pela Secretaria do Programa, preenchida; 

• Duas fotos 3 x 4, recentes; 

• Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 80,00, com  
depósito no Banco do Brasil, Agencia 3702-8, C/C 98024-2, Código 
Identificador: 50.497-1 

 
 



• Os portadores de diploma de curso superior obtido em instituições 
estrangeiras deverão apresentar documento de revalidação ou equivalência no 
Brasil; 

• Aos candidatos estrangeiros é exigido visto de permanência e documento de 
proficiência na Língua Portuguesa. 

 
O processo seletivo ao CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FILOSOFIA 

DA EDUCAÇÃO acontecerá no período de 03/09/09 a 30/09/09 e constará dos 
seguintes itens: 
 

• Inscrições – 03 a 17/09/2009; 

• Deferimento das inscrições – 21/09/2009; 

• Análise da Proposta de Trabalho (eliminatória) – 22/09/2009; 

• Resultado da análise da Proposta de Trabalho – 23/09/2009; 

• Entrevista (eliminatória) – 24 e 25/03/2008; 

• Resultado da entrevista – 28/09/2009; 

• Análise do Currículum Vitae (classificatório) – 29/09/2009; 

• Divulgação do resultado final – 30/09/2009. 

• Matrícula – 01 e 02/10/2009 

• Início das aulas – 05/10/2009 

• Horário de funcionamento do Curso – 14hs às 18hs, na sala EP-08 
 
Serão considerados aprovados no processo seletivo os candidatos que atenderem às 
exigências definidas pelo Colegiado do Curso de Especialização em Filosofia da 
Educação. Não serão divulgadas as razões de aprovação ou reprovação dos candidatos. 
O resultado deverá ser divulgado em ordem alfabética. 
 
Os alunos aprovados que não se matricularem no período terão suas vagas preenchidas 
pelos candidatos classificados, mas que não obtiveram vaga. 
 
O resultado do processo seletivo será aprovado pelo Colegiado do Curso e homologado 
pelo Conselho do Instituto de Ciências da Educação, sem direito a recurso. 
 
 

Belém, 31 de agosto de 2009. 
 
 

___________________________________________________ 
Profª Ms. Maria Neusa Monteiro 

Coordenadora do Curso de Especialização em Filosofia da Educação 
 
 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. Genylton Odilon Rêgo da Rocha  

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação 
 
 

_________________________________________________ 
Profª Drª. Josenilda Maria Maués da Silva 

Diretora do Instituto de Ciências da Educação 


