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EDITAL Nº 03/2022 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM 
REDE NACIONAL PARA ENSINO DAS CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA 

 

A Comissão do Processo Seletivo 2022 do Mestrado Profissional em Rede 

Nacional para Ensino das Ciências Ambientais convoca os candidatos (as) classificados 

(as)  na etapa do Pré-Projeto para a realização da prova escrita. 

 

A Prova Escrita será realizada conforme item 6.2 do Edital  N° 33/2021, de forma 

não presencial.  

 

As questões da prova serão enviadas para o e-mail indicado pelo (a) candidata 

(o) na ficha de inscrição, no dia 07 de fevereiro de 2022. O (a) candidato (a) deverá 

verificar a caixa de SPAM do seu e-mail. O candidato (a) deverá enviar uma mensagem 

de resposta acusando o “recebimento” da mensagem com a questão da prova até às 

12h da manhã do dia 08 de fevereiro. 

No caso do (a) candidato (a) verificar o não recebimento das questões da prova, 

deverá imediatamente comunicar o ocorrido até as 13h30 do dia 08 de fevereiro para a 

comissão do processo seletivo por meio do e-mail processoseletivoprofciamb@gmail.com. 

Presume-se o recebimento das questões da prova por parte do (a) candidato (a) caso 

não haja nenhuma comunicação até o horário indicado. 

 

         O envio das questões da prova para quem não houver recebido anteriormente, será 

realizado até às 14h. O (a) candidato (a) deverá confirmar o recebimento imediatamente 

no mesmo e-mail. 

     

        Os candidatos receberão junto ao envio das questões de prova uma lista onde 

consta o seu número de inscrição, este número deverá ser utilizado pelo (a) 

candidato (a) para a identificação da sua folha de resposta. 

 

        Em hipótese alguma o (a) candidato (a) identificará a folha de resposta com o 

seu nome. Caso haja identificação o (a) candidato (a) será automaticamente 

eliminado (a). 
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        O número de inscrição do (a) candidato (a) deverá constar no canto superior 

direito da sua folha de resposta.  

 

           A folha de resposta da prova deverá ser enviada para o e-mail 

processoseletivoprofciamb@gmail.com até o dia 11 de fevereiro, às 15h. 

 

        Para a realização da prova escrita os candidata(o)s deverão observar os 

procedimentos para a prova escrita constante do ANEXO XI do edital n° 09/2020 que 

segue abaixo: 

 

ANEXO XI 
 

PROCEDIMENTOS PARA A PROVA ESCRITA 
 
 
 

1. A segunda etapa do processo seletivo consistirá na confecção de um texto escrito, 

que será orientado pela banca de seleção, em consonância com uma abordagem 

do ensino nas ciências ambientais, cujo conteúdo deverá ser fundamentado nas 

referências e bibliografias indicada para este processo em vigência.  

2.  O texto escrito deverá ser desenvolvido a partir das referências e bibliografias 

indicadas e versará sobre uma questão comum que será enviada pela banca pelo 

e-mail oficial do processo seletivo (processoseletivoprofciamb@gmail.com) para 

os candidata(o)s aprovados e candidatas aprovadas na primeira etapa. 

3.  A escrita do texto deverá demonstrar compreensão da pergunta, domínio dos 

conceitos e das referências e bibliografias indicadas, da qual deverão ser 

extraídos os fundamentos para o conteúdo necessário à resposta concernente à 

questão em foco. 

4.  O texto escrito deverá estabelecer interfaces à produção do conhecimento, tanto 

no que tange as suas tradições, aos seus principais eixos teóricos norteadores, 

como em relação às reflexões contemporâneas, suscitadas pela questão em foco. 

5.  O texto deverá: demonstrar capacidade de leitura e interpretação no campo do 

ensino nas ciências ambientais; conter a formulação de pelo menos um 

argumento-foco que se expresse na forma de uma problemática argumentativa; 
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de uma relação entre conceitos, ou de uma construção reflexiva atenta aos 

aspectos suscitados pela questão em foco. 

6.  O texto deverá ser enviado para o e-mail oficial do processo seletivo 

(processoseletivoprofciamb@gmail.com) conforme critérios elencados nos itens 

acima e dentro dos prazos estabelecidos pela comissão de seleção constantes do 

Cronograma, item 15, deste edital. O documento, em formato PDF, deverá conter 

até 8 páginas e deve ter a seguinte formatação: fonte arial 11, margens (direita, 

esquerda, inferior e superior) de 2,5 cm, espaçamento de 1,5 cm e sem notas de 

rodapé. 

7.  Antes da leitura e avaliação do texto pela banca do processo seletivo, o texto será 

submetido a sistema antiplágio. Se constatado plágio o candidato ou a candidata 

será eliminado/eliminada do processo seletivo. 

8.  O texto será avaliado pelo sistema “blind review” por, pelo menos três/quatro 

docentes da comissão de seleção. Haverá uma quarta leitura em caso de 

disparidade de nota em mais de 3 pontos. 

9.  Os/as professores/professoras da comissão de seleção atribuirão nota de 0 a 10 

sendo desclassificado o candidato ou a candidata com nota inferior a 7. 

10. O resultado desta etapa será divulgado em Edital pela Secretaria do Programa 

em data constante no Cronograma deste Edital. 

 

Atenciosamente, 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Manoel Flores Lesama 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 2022 

Mestrado PROFCIAMB Associada UFPR 
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