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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 

REDE NACIONAL PARA ENSINO DAS CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

EDITAL Nº 31/2021 

 

SELEÇÃO DE ALUNOS EXTERNOS PARA DISCIPLINAS DO 2° 

SEMESTRE DE 2021 

 

O Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino das Ciências 

Ambientais divulga o edital de seleção de alunos externos para as disciplinas:  

Natureza Cultura e Territorialidade, e Planejamento de Projetos em 

Educação Ambiental. 

 

Poderão concorrer às vagas para alunos externos do mestrado PROFCIAMB 

qualquer interessado que tenha diploma de Graduação em qualquer área do 

conhecimento. 

 

Só poderão concorrer às vagas para aluno externo candidatos que ainda não 

tenham realizado mais de duas disciplinas no Mestrado Profissional em Rede 

Nacional para Ensino das Ciências Ambientais. 

 

O candidato poderá concorrer à vaga em uma das disciplinas desde que não 

esteja matriculado em outra disciplina deste Mestrado como aluno externo. 

 

Os candidatos à vaga de aluno externo deverão enviar para o e-mail 

profciamb@ufpr.br , no período de 02 de agosto até as 12h do dia 06 de agosto, 

os seguintes documentos, em arquivo único, no formato PDF: 

 

- carta de motivação e; 

- diploma de graduação; 

- cópia do CPF; 

- currículo Lattes atualizado ; 
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O candidato deverá escrever no “Assunto” do e-mail o nome da disciplina para 

a qual deseja concorrer à vaga. 

 

O candidato somente poderá concorrer à vaga em uma das disciplinas. Em 

caso de inscrição simultânea, apenas a última inscrição será efetivada. 

 

As aulas serão ministradas de forma remota (enquanto perdurar o isolamento 

social), na plataforma a ser indicada pelo docente. 

 

Das vagas 

 

Serão ofertadas 3 vagas na disciplina Natureza, Cultura e Territorialidades, 

que será realizada nas quartas-feiras, das 14h30 às 16h30, com início no dia 

08 de setembro. 

 

Serão ofertadas 4 vagas na disciplina Planejamento de Projetos em 

Educação Ambiental, que será realizada nas quintas-feiras, das 19 às 23h, 

com início no dia 08 de setembro. 

 

Da Seleção 

 

Os documentos enviados para inscrição serão analisados pelo docente 

responsável pela disciplina. 

 

Não haverá recurso para candidatos não selecionados. 

 

O resultado será publicado dia 11 de agosto. 

 

Prof. Dr. Luiz Fernando de Carli Lautert 

Coordenador do Mestrado Profissional em Rede Nacional 

para Ensino das Ciências Ambientais 


