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EDITAL Nº 001/2018 

PROCESSO SELETIVO PARA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2018. 

 
Nos termos do Artigo 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem do Magnífico Reitor, que 
estarão abertas, no período de 29 de janeiro a 16 de fevereiro de 2018, as inscrições para o 
processo seletivo destinado à matrícula em disciplinas isoladas do Programa de Pós-graduação 
em Educação, Mestrado e Doutorado, obedecendo aos critérios a seguir. 

 
1. DO NÚMERO DE VAGAS E DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

1.1 Para o 1º semestre letivo de 2018, o Programa oferecerá vagas para matrícula na forma de 
disciplina isolada conforme relacionado no Quadro 1, anexo.  

2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições estão abertas a portadores de diploma de curso de graduação de duração plena 
ou de mestrado com validade nacional, desde que não tenham previamente cumprido 4 (quatro) 
créditos em disciplinas isoladas no Programa. 

2.2. Local de inscrição: a inscrição será feita em sistema eletrônico da PUC Minas, com acesso 
através do site do Programa, http://www.pucminas.br/pos/educacao, até às 17:00h do dia 16 de 
fevereiro de 2018. 

2.3. É permitida a inscrição em até 2 (duas) disciplinas optativas, em ordem de preferência. 

2.4. Documentação exigida: 

a) curriculum vitae na plataforma Lattes do CNPq: http://lattes.cnpq.br/; 

b) diploma de curso de graduação, histórico escolar de graduação (e do mestrado, quando for o 
caso); 

c) CPF e documento de identidade; 
d) exposição de motivos para cursar a(s) disciplina(s) no Programa, limitada a uma lauda 

para cada disciplina requerida. 
 

2.5. É vedada a juntada posterior de qualquer documento exigido para a inscrição. 

3.  SELEÇÃO E RESULTADO  

3.1. A seleção dos candidatos a serem chamados para a matrícula em disciplina isolada se fará 
com base no currículo e na exposição dos motivos apresentados para cursar a(s) disciplina(s), no 
limite das vagas e observada a ordem das opções. 

3.2. A relação dos pedidos de matrícula em disciplina isolada aprovados será divulgada em 
quadro de aviso, na Secretaria do Programa, e através do site 
http://www.pucminas.br/pos/educacao, até o dia 23/02/2018. 

4.  MATRÍCULA 

4.1. A solicitação de matrícula em disciplina isolada ocorrerá no período de 26 e 28 de fevereiro 
de 2018. 

4.2. A efetivação da matrícula só será aceita mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

(a) comprovante de pagamento da 1ª parcela; 

http://www.pucminas.br/pos/educacao
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(b) adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais, via web. 

4.3. O(a) candidato(a) selecionado(a) que não proceder à sua matrícula nos dias e horários 
indicados ou deixar de apresentar os documentos exigidos no item 4.2 será considerado 
desistente.  

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. A inscrição no processo seletivo implica a aceitação plena, pelo candidato, das normas do 
presente Edital, do Regulamento do Programa de Pós-graduação em Educação e dos 
ordenamentos superiores da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

5.2. O resultado do processo seletivo a que se refere o presente Edital terá validade 
exclusivamente para o 1º semestre de 2018. 

5.3. O Colegiado do Programa deliberará sobre recursos impetrados.  

5.4. Os cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-graduação em Educação se 
caracterizam por serem acadêmicos,  presenciais e de frequência obrigatória.  

5.5. Os cursos funcionam na PUC Minas no Coração Eucarístico, na cidade de Belo 
Horizonte/MG. 

Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado na Secretaria do Programa. 

Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 

 

 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 
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QUADRO DE VAGAS PARA DISCIPLINA ISOLADA NO 1º SEMESTRE DE 2018 
 

DIA/ 
HORÁRIO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

DISCIPLINAS EMENTA VAGAS 

4ª feira 
08:30 às 12:00 

07/03 a 
16/05/2018 

EDUCAÇÃO,  INFÂNCIA, CULTURA E 
SOCIEDADE 

30 horas/2 créditos 

Discussão e de apresentação de pesquisas e estudos 
realizados no âmbito dos chamados “novos estudos sociais” 
sobre as infâncias e as crianças. Análise da afirmação da 
criança como sujeito social de pleno direito e da infância 
como construção social. Analise das imagens tradicionais da 
infância no Ocidente, o lugar da criança na sociedade e os 
processos de transformação contemporâneos. 

04 (quatro) 

4ª feira 
14:00 às 17:30 

07/03 a 
16/05/2018 

EDUCAÇÃO, DIREITO E CIDADANIA 
30 horas/2 créditos 

A educação como direito. Direito à Educação e Cidadania. 
Direito à Educação e Cidadania no Brasil. Movimentos 
Sociais e Direito à Educação. O direito à educação como 
campo de investigação. 

08 (oito) 

6ª feira 
09:00 às 12:00 

09/03 a 25/05 
PROFISSÃO E SABERES DOCENTES: 

dimensões socioculturais 
30 horas/2 créditos 

Profissão docente, seus sentidos e significados no 
movimento social e cultural. A constituição dos saberes 
docentes e suas interfaces entre ciência, sociedade, 
experiência profissional. 

08 (oito) 

2ª feira  
14:00 às 17:30 

05/03 a 
14/05/2018 

SOFTWARE EDUCATIVO 
 30 horas/2 créditos 

Metodologias para produção e avaliação do software 
educativo. Inserção curricular do software educativo. 
Práticas de ensino-aprendizagem com o concurso do 
software educativo. 

05 (cinco) 

Observação:  Horário e início do período de oferta estão sujeitos a alteração. 


