
Edital nº 02/2019

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

 Seleção de Alunos Externos para Disciplina do 2° Semestre de 2019

             O Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais
divulga o edital de seleção de alunos externos para disciplina do 2° 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 na disciplina de: Planejamento de
Projetos em Educação Ambiental.

    Os  candidatos  à  vaga  de  aluno  externo  deverão  enviar  para  o  e-mail
profciamb@ufpr.br   , no período de 01 a  07 de agosto 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.

Da Seleção
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       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 Panejamento de Projetos em Educação Ambiental, que será
ministrada pelos professores Christiano Nogueira e Claudemira Vieira, às sextas-feiras,
das 8h às 11h30
Início: 16 de agosto, sala 35b
Ementa:  Bases  conceituais  do  ato  de  planejamento  de  projetos  com  ênfase  na
Educação Ambiental; planejamento do projeto para a pesquisa e ensino em Educação
Ambiental; do objeto de investigação ao delineamento, enfoques em problemática da
investigação,  motivação,  justificativa,  objetivos,  questões  de  pesquisa,  pressupostos,
metas e resultados esperados, referências; exemplificações de projetos em pesquisa;
construções de projetos na educação básica, espaços não-formais e não escolares.

Do Resultado

O resultado da seleção será divulgado no dia 9 de agosto.

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

Não haverá  recurso para candidatos não selecionados.

Prof. Dra. Helena Midori Kashiwagi
Coordenadora do Mestrado Profissional em Rede Nacional
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