Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Extensão
Curso Preparatório ao Acesso à Pós-Graduação em Educação

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco torna
publico o presente Edital, que apresenta as normas do Concurso Público de
Seleção e Admissão aos/as candidatos/as ao Curso Preparatório ao Acesso à
Pós-Graduação em Educação strictu sensu, modalidade Mestrado.
1.

Dos Objetivos do Curso:

O Curso Preparatório ao Acesso à Pós-Graduação (PRÉ-PÓS) tem como objetivo
preparar a população alvo, a participar dos processos de seleção dos
Programas de Pós-Graduação em Administração, Comunicação, Direitos
Humanos, Educação, Engenharia Biomédica, Filosofia, Geografia, História,
Integrado em Saúde Coletiva, Letras (Profletras), Odontologia, Psicologia,
Serviço Social e Sociologia;
Contribui para a democratização do acesso aos cursos de pós-graduação
strictu sensu, na modalidade mestrado.
2.

Da inscrição:

As inscrições para o Curso Preparatório ao Acesso à Pós-Graduação (PRÉ-PÓS)
serão realizadas através de mensagem eletrônica, que deverá ser enviada ao
e-mail preposufpe@gmail.com. O/a candidato/a deverá enviar, em anexo na
mensagem, o Formulário de Inscrição (ANEXO 1) e a Carta de Intenção (ANEXO
2), no prazo de 10 a 27 de fevereiro de 2014.
3.

Dos Pré-requisitos:

Para inscrever-se na seleção:
a) Preencher o formulário de inscrição e enviá-lo anexado no e-mail;
b) Desenvolver a Carta de intenção e enviá-la anexada no e-mail;

c) Ser graduado ou estar cursando o último ano de graduação, interessado
em ingressar nos programas de Pós-Graduação referenciados no item 1
deste edital, oferecidos pela UFPE.
3.1. Os/as candidatos/as que não observarem os pré-requisitos acima
elencados serão automaticamente eliminados da seleção.
4.

Das Vagas:

O curso preparatório oferecerá 90 vagas para a turma que se formará no
Campus Acadêmico de Recife.
5.

Do Processo seletivo:

A seleção constará de duas fases, a saber:
Primeira Fase – principal (Eliminatória):
a. Envio dos anexos via e-mail;
b. Enquadramento nos critérios do Curso;
c. Análise das Cartas de intenções dos/as candidatos/as;
5.1 A seleção será realizada pelos professores envolvidos no projeto e que
serão ministrantes de disciplinas no curso, mediante a leitura das cartas de
intenção dos/as candidatos/as, seguindo principalmente aos seguintes
critérios:
5.1.1 Capacidade de argumentação e escrita; Desenvolvimento do texto;
Objetividade; Justificativas Pessoais.
5.1.2 O/a candidato/a deverá desenvolver um texto de uma única página no
próprio corpo do documento Anexo 2, com a seguinte formatação: A4,
margem 2 cm à direita e esquerda e 2,5 cm superior e inferior, fonte Times
New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas;

5.1.3 O/a candidato/a deverá em sua carta de intenção, dizer os motivos
pelos quais deseja ingressar na Pós-Graduação e explicitar quais suas
intenções de pesquisa.
Segunda Fase – secundária (Eliminatória):
a) Matrícula e apresentação dos documentos exigidos.
6.

Da Classificação:

Serão classificado/as 95 (noventa e cinco) candidatos/as que obtiverem os
melhores conceitos no processo seletivo. Sendo os 75 (setenta e cinco)
primeiros

contemplados com as vagas e outros 15 (quinze) que serão

divulgados como lista de espera e serão chamados em caso de desistência de
candidatos/as classificados/as.
7.

Dos Resultados:

O resultado será divulgado no sítio eletrônico da Pró-Reitoria de Extensão
www.proext.ufpe.br e murais dos Centros de Educação (CE) e Centro de

Ciências do Nordeste (CECINE).
Não serão aceitos recursos quanto aos resultados da seleção.
8.

Da Matricula:

Os/as candidatos/as classificados/as deverão comparecer, no dia 15 de
março de 2013 – das 9 às 12h, no Centro de Ciências do Nordeste (CECINE)
onde realizarão a matrícula, devendo apresentar os seguintes documentos:
a) Documento de Identidade – Original (foto recente);
b) Cópia de comprovante de término de graduação (Diploma ou declaração de
conclusão) ou declaração de vínculo no último ano da graduação;
c) 01 fotos 3×4.
8.1 O/a constante na lista de espera, deverá comparecer com os mesmos
documentos e no momento assinará um termo de interesse em possível vaga;

8.2 O/a candidato/a que não comparecer à matrícula será desclassificado
sendo substituído por um/a dos/as componentes da lista de espera.
9.

Do Curso:

O Curso

Preparatório

ao Acesso

à Pós-Graduação

(PRÉ-PÓS)

será

desenvolvido de fevereiro a julho de 2014, realizado no campus UFPE/Recife,
no Centro de Ciências do Nordeste (CECINE), com a carga-horária de 120
horas, distribuídas em aulas semanais aos sábados com duração média de 8h
e trabalhos de tutorias carga horária livre.
9.1 Na programação curricular constarão disciplinas básicas, necessárias à
submissão do/a candidato/a ao processo seletivo dos Programas de Pós
Graduação, modalidade mestrado, quais sejam:
 Projetos I;
 Projetos II ;
 ABNT e escrita padrão;
 Currículo Lattes;
 Bibliografia geral de cada programa;
 Idiomas – preparação para prova instrumental.
9.2 As disciplinas serão ministradas por professores/as Mestres/as e
Doutores/as que buscarão aproximar as discussões e ações pedagógicas do
curso das necessidades e demandas exigidas dos/as candidatos/as, buscando a
qualificação dos/das mesmos/as para participar da seleção, buscando a
aprovação;
9.3 Serão duas turmas simultâneas, divididas em 45 estudantes para cada sala
e ambas as turmas receberão a mesma carga horária de formação e seguirão a
mesma programação de disciplinas.

10.

Da Certificação:

Será concedido certificado, na modalidade extensão universitária, ao
estudante que obtiver 75% de frequência e suficiência de aprendizagem de
acordo com os critérios de controle de presença das disciplinas.
11.

Outros:

Demais questões que possam surgir e dúvidas deverão ser encaminhadas a
PROEXT e serão definidas particularmente caso a caso.

ANEXO 1
Ficha de Inscrição

Nome: _____________________________________________________________
Data de Nascimento:____/___/_____
CPF:___________________________________

Curso de Graduação:_________________________________________________
Instituição:_________________________________________________________

Ano de Conclusão: _______ (formandos informam ano de provável conclusão).

Pós Graduação que pretende ingressar__________________________________

ANEXO 2

Carta de Intenção

Eu,______________________________________________________, me candidato à
vaga para o Curso Pré-Pós e venho por meio desta apresentar minhas intenções:

