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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS, AMBIENTE E SOCIEDADE 
 

MESTRADO ACADÊMICO 
  
A Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) faz 
saber aos interessados que, no período de 12 de maio a 10 de junho de 2014, estarão abertas as 
inscrições para a seleção dos candidatos ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências, 
Ambiente e Sociedade, para turma com início em 2014/2º semestre. 

O Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade possui 2 (duas) Áreas 
de Concentração, a saber: 

a) Ensino de Biologia; 

b) Biodiversidade e Sociedade.  
 
I - VAGAS E CLIENTELA:  
 
I.1 - Serão oferecidas 20 (vinte) vagas para o curso de mestrado, destinadas a portadores de diploma 
de graduação plena em qualquer área de conhecimento com inserção nas linhas de pesquisa do 
Programa, outorgado por Instituição de Ensino Superior (IES) oficial ou reconhecida pelo Conselho 
Nacional de Educação (CNE). 

I.2 - Todos os candidatos serão submetidos a processo seletivo único. 

I.3 - O Colegiado do Programa reserva-se o direito de não preencher o total de vagas oferecido. 
 
II - INSCRIÇÕES:  
 
II.1 - Período e local das inscrições: 
 

a) As inscrições serão realizadas no período de 12 de maio a 10 de junho de 2014, de 
segunda a sexta feira, das 9:00 h às 16:00 horas. O local para as inscrições será a 
Secretaria da Pós-graduação da Faculdade de Formação de Professores, situada na  
Rua Dr. Francisco Portela, nº 1470, Bloco C, Patronato, São Gonçalo, RJ,  
CEP 24435-005. Telefone: (21) 3705-2227 ramal 246.  

b) Para inscrever-se no processo seletivo, o candidato deverá recolher taxa no valor de  
R$ 70,00 (setenta reais), em favor do CEPUERJ (Centro de Produção da UERJ), através 
de boleto bancário a ser emitido eletronicamente no endereço eletrônico: 
http://www.cepuerj.uerj.br/desc_curso.aspx?curso=269. 
OBS: Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor da taxa de inscrição. 

c) Após o pagamento da taxa, o candidato deverá comparecer ao local de inscrição munido 
do comprovante de depósito bancário, da ficha de inscrição em formulário próprio  
(Anexo II), além de apresentar, obrigatoriamente, os documentos listados a seguir.  
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II.2 - Documentos Exigidos:  
 
a)  Formulário de inscrição; 

b) Uma Cópia do Diploma de Graduação; 

Obs.: os candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela IES no ato da 
inscrição para o processo seletivo poderão se inscrever, desde que apresentem declaração 
original da IES, indicando as datas de conclusão e de colação de grau de curso de graduação. 

c) Uma Cópia do Histórico Escolar completo de Graduação, com data de colação de grau; 

d) Uma cópia impressa do Currículo Lattes completo (gerado a partir da Plataforma Lattes do 
CNPq, disponível em http://lattes.cnpq.br/index.htm);  

e) Uma cópia legível da carteira de identidade; 

f) Uma cópia legível do CPF; 

g) Pré-projeto de Pesquisa (Anexo I) em 3 (três) vias; 

g.1) o pré-projeto de dissertação deve ter interfaces com o Ensino de Biologia e/ou 
Educação Ambiental.  

h) 2 (duas) fotos 3x4, de data recente com identificação no verso. 

i)  Uma carta de apresentação pessoal; 

i.1) apresentar um breve memorial, com um histórico de sua atuação acadêmico-
profissional, expondo os motivos que o levam a pleitear uma vaga no Programa de Pós-
Graduação em tela, explicitando sua articulação com o tema. É importante que o/a 
candidato/a justifique a inserção do pré-projeto na área de concentração indicada. 

 
II.3 - No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um idioma da prova de Língua Estrangeira 
entre os arrolados abaixo: 

 1. Espanhol; 

2. Inglês; 

3. Francês. 
 

II.4 – O candidato deverá informar a Área de Concentração na qual pretende desenvolver sua 
pesquisa; 
 
II.5 – O candidato deverá sugerir, em ordem de prioridade, três nomes de professores credenciados 
ao programa para orientar a dissertação. Essa sugestão tem apenas caráter indicativo não tendo a 
obrigatoriedade de ser necessariamente acatada. 
 
II.6 - Candidatos estrangeiros deverão apresentar: 
 
II.6.1 - Cópia do diploma de graduação e histórico escolar com vistos consulares brasileiros, 
tradução feita por tradutor público juramentado no Brasil; 
 
II.6.2 - Passaporte válido com visto de permanência no Brasil, se cabível. 
 
II.7 - Não será aceito qualquer documento em momento posterior ao da inscrição. 
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III - DO PROCESSO SELETIVO:  
 
III.1 - O processo seletivo será constituído das seguintes etapas obrigatórias e eliminatórias: 

ETAPA 1 
Entrega de documentos e homologação das inscrições.  

ETAPA 2 
Prova escrita, com caráter eliminatório e classificatório, sem consulta e com duração de 3 (três) 
horas.  

ETAPA 3 
Entrevista, com caráter eliminatório e classificatório, para análise do currículo e do pré-projeto.  

ETAPA 4 
Prova de Língua Estrangeira. A prova terá duração máxima de 2 (duas) horas, sendo permitida a 
utilização de dicionário da língua escolhida (trazido pelo candidato) e as questões respondidas em 
português. Candidatos estrangeiros, exceto aqueles oriundos de países lusófonos, prestarão exame 
de proficiência em Língua Portuguesa. 
 
IV - CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS:  
 
a) Será considerado aprovado na prova escrita o candidato que obtiver nota mínima 7,0 (sete); 

b) Será considerado aprovado no exame de pré-projeto, realizado na entrevista, o candidato que 
obtiver nota mínima 7,0 (sete); 

c) Será considerado aprovado no exame de proficiência em língua estrangeira o candidato que 
obtiver a menção de apto; 

d)Será considerado aprovado no exame de proficiência em Língua Portuguesa o candidato 
estrangeiro que obtiver a menção de apto;  

e) A média final do candidato corresponderá à média aritmética dos resultados obtidos na prova 
escrita e no exame do pré-projeto/entrevista; 

f) A média final mínima para aprovação no processo seletivo será 7,0 (sete). O candidato poderá ser 
aprovado, mas não selecionado, caso sua colocação exceda o número de vagas disponíveis; 

g) O resultado final será divulgado após a última etapa do processo seletivo com a classificação 
geral dos candidatos aprovados/aceitos por ordem decrescente da média final obtida pelo candidato. 
 
V - MATRÍCULA: 
 
a) Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e selecionados, respeitados os limites das 
vagas estabelecidas pelo Programa. 

b) No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os originais e cópias dos documentos: diploma 
de graduação, histórico escolar completo, CPF e identidade, para fins de conferência junto à 
Coordenação do Programa. 

c) A matrícula dos candidatos selecionados para o Programa de Pós-graduação em Ensino de 
Ciências, Ambiente e Sociedade será entre os dias 18 e 22 de agosto de 2014, no horário das 09:00 
às 16:00 horas, na Secretaria de Pós-graduação da Faculdade de Formação de Professores de São 
Gonçalo. 

d) Serão considerados desistentes todos os candidatos aprovados e selecionados que não realizarem 
suas matrículas no período indicado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, 
Ambiente e Sociedade. Tendo sido caracterizada a desistência, serão chamados candidatos 
excedentes, obedecendo-se à ordem de classificação. 
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VI - CALENDÁRIO:  
 
a) INSCRIÇÕES: 

Data: 12 de maio a 10 de junho de 2014 
Horário: das 09:00 às 16:00 horas 
Local: Secretaria de Pós-graduação da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo – 
UERJ 
 

b) DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS: 
Data: 11 de junho de 2014 
Horário: a partir das 14:00 horas 
Local: No mural da Secretaria de Pós-graduação da Faculdade de Formação de Professores de 
São Gonçalo – UERJ e na página do PPGEAS na internet: http://www.ppgeas.ffp.uerj.br 

 
c) PROVA ESCRITA: 

Data: 16 de julho de 2014 
Horário: 09:00 às 12:00 horas 
Local: miniauditório da Faculdade de Formação de Professores, UERJ, São Gonçalo.  
 

d) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ESCRITA E DOS HORÁRIOS DAS 
ENTREVISTAS: 
Data: 25 de julho de 2014 
Horário: a partir de 10:00 horas 
Local: No mural da Secretaria de Pós-graduação da Faculdade de Formação de Professores de 
São Gonçalo – UERJ e na página do PPGEAS na internet: http://www.ppgeas.ffp.uerj.br 
 

e) ENTREVISTAS E ANÁLISE DO PRÉ-PROJETO: 
Data: 28 a 31 de julho de 2014 
Horário: das 09:00 às 17:00 horas 
Local: Faculdade de Formação de Professores, UERJ, São Gonçalo. 
 

f) DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA ENTREVISTA E ANÁLISE DO PRÉ PROJETO: 
Data: 05 de agosto de 2014 
Horário: 14:00 horas 
Local: No mural da Secretaria de Pós-graduação da Faculdade de Formação de Professores de 
São Gonçalo – UERJ e na página do PPGEAS na internet: http://www.ppgeas.ffp.uerj.br 

 
g) PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA E EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 

PORTUGUESA: 
Data: 07 de agosto de 2014 
Horário: das 10:00 às 12:00 horas 
Local: Faculdade de Formação de Professores, UERJ, São Gonçalo.  

 
h) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 

Data: 15 de agosto de 2014 
Horário: a partir de 14:00 horas 
Local: No mural da Secretaria de Pós-graduação da Faculdade de Formação de Professores de 
São Gonçalo – UERJ e na página do PPGEAS na internet: http://www.ppgeas.ffp.uerj.br  
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i) MATRÍCULA: 
Data: 18 a 22 de agosto de 2014 
Horário: das 09:00 às 16:00 horas 
Local: Secretaria de Pós-Graduação da Faculdade Formação de Professores de São Gonçalo – 
UERJ 
 

j) MATRÍCULA DOS RECLASSIFICADOS (se houver) 
Data: 27 de agosto de 2014 
Horário: das 10:00 às 16:00 horas 
Local: Secretaria de Pós-Graduação da Faculdade Formação de Professores de São Gonçalo – 
UERJ 
 

VII - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
a) A inscrição do candidato implicará conhecimento e concordância com as normas e condições 
estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento. 
b) As importâncias pagas não serão devolvidas quaisquer que sejam os motivos alegados. 
c) O exame de seleção só terá validade para o Curso que será iniciado em 2014/2º semestre. 
d) Havendo desistência após o início das atividades didático-pedagógicas, não haverá chamada para 
candidatos aprovados e não selecionados fora do calendário de reclassificação. 
e) Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção do presente 
Edital. 
f) A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição dos 
respectivos interessados para retirada, na Secretaria de Pós-graduação da Faculdade de Formação de 
Professores da UERJ, por um prazo não superior a 30 (trinta) dias a contar da divulgação do 
Resultado Final da Seleção. Após esse prazo, os documentos restantes serão incinerados. 
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIAS E INFORMAÇÕES 
 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA  
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 
Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo - FFP 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS, AMBIENTE E SOCIEDADE  
Rua Francisco Portela, nº 1470, Bloco C, Patronato, CEP 24435-005, São Gonçalo, RJ. 
Telefone: (21) 3705-2227 - ramal 246  
www.ppgeas.ffp.uerj.br 
www.ffp.uerj.br 
e-mail: ppgeas@gmail.com 
 
VIII – BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA A PROVA TEÓRICA: 
 
DIEGUES, A. C. O mito moderno da natureza intocada. 5. ed. São Paulo: Hucitec; Núcleo de apoio à 
pesquisa sobre populações humanas e áreas úmidas brasileiras; USP, 2004. 
 
GARCIA, J. L.; MARTINS, H. O ethos da ciência e suas transformações contemporâneas, com especial 
atenção à biotecnologia. Scientiae Studia, v. 7, n. 1, p. 83-104, 2009. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ss/v7n1/v7n1a05.pdf.  
 
GUIMARÃES, Z. F. S; SANTOS, W. L. P. dos; MACHADO, P. F. L.; BAPTISTA, J. de A. Projetos de 
educação ambiental em escolas: a necessidade da sistematização para superar a informalidade e o improviso. 
Pesquisa em Educação Ambiental, v. 7, n. 1, p. 66-86, 2011. Disponível em 
http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/pesquisa/article/view/6784/4951. 
 
IANNI, A. M. Z. Biodiversidade e Saúde Pública: questões para uma nova abordagem. Saúde e Sociedade,  
v. 14, n. 2, p.77-88, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v14n2/09.pdf.  
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LACEY, H. A imparcialidade da Ciência e as responsabilidades dos cientistas. Scientiae Studia, v. 9, n. 3,  
p. 487-500, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ss/v9n3/v9n3a03.pdf.  
 
LANGHI, R.; NARDI, R. Trajetórias formativas docentes: buscando aproximações na bibliografia sobre 
formação de professores. Alexandria - Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v. 5, n. 2, p. 7-28, 
2012. Disponível em: http://alexandria.ppgect.ufsc.br/files/2012/09/rodolfo.pdf. 
 
MARANDINO, Martha; SELLES, Sandra Escovedo; FERREIRA, Márcia Serra. Ensino de Biologia: 
histórias e práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
MARTINS, I.; GOUVÊA, G.; VILANOVA, R. O livro didático de ciências: contextos de exigência, critérios 
de seleção, práticas de leitura e uso em sala de aula. Rio de Janeiro: [s.n.], 2012. Disponível em: 
http://www.nutes.ufrj.br/arquivos/O_livro_didatico_de_Ciencias.pdf. 
 
PRIMACK; R. B.; RODRIGUES, E. Biologia da conservação. Londrina: Ed. Planta, 2001. 
 
SLONGO, I. I. P.; DELIZOICOV, D. Teses e Dissertações em Ensino de Biologia: uma análise histórico-
epistemológica. Investigações em Ensino de Ciências, v. 15, n. 2, p. 275-296, 2010. Disponível em: 
http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID237/v15_n2_a2010.pdf. 
 
 
 

 
Marcelo Guerra Santos  

Coordenador do Mestrado em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade  
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ANEXO I 
 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO 
 

1. FORMATAÇÃO 
O projeto dever ser redigido em até 05 (cinco) páginas, sem contar a folha de 
rosto, espaço 1,5 e fonte Arial tamanho 11.  

 
2. FOLHA DE ROSTO 

Indicar no cabeçalho os dados do Programa para o qual se candidata, o título do 
pré-projeto, a escolha da área de concentração, seu nome e o ano referente ao 
processo seletivo.  

 
3. INTRODUÇÃO  

Apresentação do tema, objetivos e justificativa  
 
4. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Explicitar referenciais teórico-metodológicos que, até o momento, podem embasar 
seu pré-projeto. 

 
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (seguir normas da ABNT) 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Sub‐Reitoria de Pós‐Graduação e Pesquisa 

Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo 
Coordenação de Pós‐Graduação e Pesquisa 

 

Formulário de Inscrição – FI 
01 - Inscrição 02 – Identificação do Curso 

Ano Período Nº Código do Curso Nome do Curso 

2014  2   PEAS Mestrado em Ensino de Ciências,  
Ambiente e Sociedade 

03 - Nome do candidato 
 
04 – Filiação 
 
05 - Sexo 06 – Estado Civil 07 - Nascimento 

 M  Solteiro  Viúvo  Divorciado Dia Mês Ano 
 F  Casado   Separado  Outros    

08 – Naturalidade 09 – Nacionalidade 
UF Cidade Nome do País 

   
10 – Identidade Data da Emissão 

Número Org. Expedidor UF Dia Mês Ano 
      
11 – CPF 
 
12- Endereço (Rua, Av., etc.) Número/Complemento 
  

Bairro Cidade UF CEP 
    
13 - Telefone/Celular 14 – E-mail 
  
15 - Formação (Curso de Nível Superior) 16 – Início/Conclusão (m/a)
  
17 - Nome da Instituição de Ensino Superior (Origem) UF País 
   
18 – Atividade profissional atual:  
Instituição: 
Pretende continuar nessa atividade durante o curso?  
19 – Língua estrangeira 
( ) Inglês ( ) Espanhol ( ) Francês  
20 – Área de concentração à qual pretende se vincular 
( ) Ensino de Biologia   ( ) Biodiversidade e Sociedade 
21 – Indicação de Possível Orientador (citar três nomes de professores em ordem de prioridade) 
A- B- C- 
Li e estou de acordo com os termos do Edital e assumo a responsabilidade pelas informações prestadas neste documento.  
Data Assinatura do Candidato 
 / /  
  

MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS, AMBIENTE E SOCIEDADE 
INSCRITO PARA SELEÇÃO SOB O Nº:          ANO - 2014/2 

Documento(s) apresentado(s) em _____ / _____ / _____. 
Conferido por _______________________________ Matr.: ______________ 
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