
Edital nº 01/2019

Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em
Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais

 Seleção de Alunos Externos para Disciplinas do 1° Semestre de 2019

             O Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais
divulga o edital de seleção de alunos externos para as disciplinas do 1° semestre.

        Poderão concorrer às vagas para alunos externos do mestrado PROFCIAMB
qualquer  interessado  que  tenha  diploma  de  Graduação  em  qualquer  área  de
conhecimento.

           Cada candidato poderá concorrer à vaga em apenas duas disciplinas do mestrado,
no entanto somente uma disciplina pode ser cursada por semestre.

         Candidatos que já realizaram duas disciplinas no Mestrado Profissional em Rede
Nacional  para  Ensino das  Ciências  Ambientais  serão  automaticamente  eliminados da
seleção.

         Serão ofertadas vagas para alunos externos nas disciplinas de: Ambiente e Saúde,
Ética e Meio Ambiente, e Biologia da Conservação.

         O candidato deverá optar por concorrer à vaga em apenas uma das disciplinas. Se
houver  mais  de  uma  inscrição  do  mesmo  candidato  em  disciplinas  diferentes,  a
coordenação irá escolher a qual disciplina o candidato concorrerá.

    Os  candidatos  às  vagas  de  alunos  externos  deverão  enviar  para  o  e-mail
profciamb@ufpr.br   no período de 11 a 22 de fevereiro de 2019 os seguintes documentos: 

- diploma de graduação; 
- cópia do  CPF;
- currículo Lattes atualizado ; 
- carta de motivação e;
- comprovante de residência.

          O candidato deverá escrever no  “Assunto”  do e-mail o nome da disciplina a qual
deseja concorrer à vaga.
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Da Seleção

       Os  documentos  enviados  para  inscrição  serão  analisados  pelo  professor  da
disciplina para qual o candidato concorre à vaga. 

           A seleção dos candidatos será a critério do professor, levando-se em consideração
o currículo Lattes e a carta de motivação dos candidatos. 

Das Vagas

Serão ofertadas :

5 vagas na disciplina de Saúde e Meio Ambiente, que será ministrada pela professora
Maria da Graça Kfouri e professor  Neilor Kleinubing, às sextas-feiras, das 9h às 12h
Início: 15 de março, sala 15b
Ementa: Estudo das relações da vida humana com estrutura dinâmica do meio ambiente
e dos impactos para o processo saúde/doença, provocados pelos fatores ambientais. Os
aspectos geográficos como clima, relevo, solos, hidrografia; fatores sociais e humanos,
como distribuição  e  densidade da população,  padrão de vida,  costumes religiosos e
superstição e meios de comunicação; fatores biológicos, como vidas vegetal e animal,
parasitismo humano e animal,  deveriam ser considerados no estudo das doenças ao
lado do agente etiológico, do vetor, do reservatório, do hospedeiro intermediário e do
homem susceptível. Estudo introdutório à epidemiologia ambiental, às políticas públicas
de  saúde  e  ambientais  e  das  doenças  mais  prevalentes  que  acometem  os  seres
humanos, relacionadas com o ambiente e qualidade de vida. 

20 vagas na disciplina de Ética e Meio Ambiente, que será ministrada pelo professor
Ernesto Jacob Keim, às sextas-feiras, das 13h às 17h.
Início: 15 de março, sala 15b
Ementa:  Conceitos e abordagens da ética universal  dos seres humanos no contexto
ambiental.  Ética  e  moral  na  dinâmica  ambiental  frente  às  forças  e  poderes  que
constituem a cultura ocidental. Ética, ambiente e biodiversidade frente à lógica ocidental
de produção e partilha de bens. Ética e ambiente nas culturas originárias. Valores ético
ambientais decorrentes de resistências de povos originários e comunidades tradicionais.
A ética e os ambientes na perspectiva das linguagens. Ética e Ambiente no contexto da
educação  na  escola  básica:  temas  transversais;  LDB;  educação  ambiental  e  meio
ambiente.
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10 vagas na disciplina de Biologia da Conservação, que será ministrada pelo professor
Manoel Flores Lesama, às sextas-feiras, das 19h30 às 22h30.
Início: 22 de março. (sala a decidir)
Ementa: A disciplina pretende contribuir para a desenvolvimento das capacidades dos
participantes em matéria de biodiversidade, bem como aumentar o nível de implicação
dos atores sociais em sua conservação e preservação, construindo pontos de referência
sobre  estas  questões  de  maneira  a  mostrar  que  a  conservação  e  preservação  da
dinâmica ecológica é assunto de todos.

Do Resultado

O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de fevereiro.

As matrículas dos alunos selecionados serão  efetuadas pela secretaria do mestrado.

Os alunos selecionados deverão comparecer à secretaria do mestrado no dia do ínicio
das aulas para efetivarem a matrícula, no horário das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, o
não comparecimento acarretará a perda da vaga. 
 

Não haverá  recurso para candidatos não selecionados.

Prof. Dr. Manoel Flores Lesama
Coordenador do Mestrado Profissional em Rede Nacional

para Ensino das Ciências Ambientais
Polo UFPR
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