
Aos Estudantes, 
 
O Programa de Pós-Graduação em Educação – UNIRIO tem o prazer em convoca-los para a realização da Pré-
matrícula para ingresso no curso de mestrado, turma 2018. 
 
Data: de 20 a 23 de fevereiro de 2018 
Horário: 11h às 14h30min 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação, térreo CCH, Urca, Av. Pasteur, 458 
 
Obs: Os candidatos aprovados por cotas deverão efetuar a matrícula exclusivamente no dia 22 de fevereiro às 16h 
em reunião com a Comissão de Acompanhamento, na secretaria do PPGEdu. 
 
PARA A MATRÍCULA, OS CANDIDATOS SELECIONADOS DEVERÃO APRESENTAR: 
 
I – Ficha de Matricula (anexo I); 
II. original e cópia da carteira de identidade, ou passaporte (estrangeiro) e CPF; 
III. original e cópia do diploma de conclusão da graduação; 
IV. original e cópia do diploma ou declaração de conclusão (Graduação Plena), para cursos realizados no Brasil, e 
revalidação, para cursos realizados no exterior; 
V. original e cópia do título de eleitor e original e cópia do comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais 
(referente à última eleição); 
VI. original e cópia do certificado de reservista (para o sexo masculino); 
VII. autodeclaração para candidatos negros (pretos e pardos) que optaram, no momento da inscrição, pela reserva 
de vagas; (formulário de inscrição) 
VIII. cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) OU declaração de pertencimento 
emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local para candidatos indígenas que optaram, no momento da 
inscrição, pela reserva de vagas; 
IX. uma foto 3X4 recente. 
X. declaração de ciência de realização de exame de língua estrangeira no primeiro semestre do curso e indicação da 
língua escolhida pelo candidato. (formulário de inscrição) 
XI. apenas para os candidatos selecionados que desejarem ISENÇÃO do exame de língua estrangeira: declaração de 
proficiência em língua estrangeira obtida em processos seletivos de pós-graduação stricto sensu nos últimos cinco 
anos, certificado de aprovação em exames internacionais dentro do respectivo prazo de validade ou certificado de 
conclusão de curso de língua estrangeira. 
 
Observações: 
 
1ª - A não apresentação de qualquer documento acima relacionado, no ato da matrícula, implicará desclassificação 
do candidato; 
2ª – O estudante que desejar concorrer à bolsa de estudo deverá cumprir os requisitos do anexo II; 
3ª – Os estudantes se inscreverão em 2 disciplinas obrigatórias no 1º semestre: 
 

 Epistemologia e Educação (ambas as Linhas); 

 Temas: Práticas Educativas, Linguagens e Tecnologia (somente a linha de Prática); 

 Temas: Políticas, História e Cultura em Educação (somente a linha de Política).  
 
Obs: a disciplina: Pensamento Educacional no Brasil (ambas as Linhas) será oferecida em outro semestre; 
 
AGENDEM-SE PARA AS SEGUINTES ATIVIDADES: 

 06 de março de 2018, às 14h: Reunião com os ingressantes 2018 (mestrado e doutorado) com a 

apresentação das linhas gerais do Programa e seu funcionamento; 

 06 de março de 2018, às 16h: Reunião com os estudantes que desejam concorrer a bolsa;  

 Dias 13 e 14 de março, 29 e 30 de maio, das 9h às 17h, todos os estudantes de mestrado e doutorado 

devem necessariamente participar da parte intensiva dos cursos de Epistemologia e Educação (mestrado) e 

Educação e Sociedade: questões teórico-epistemológicas, com o professor visitante Reinaldo Fleuri. 



 

 19 de março de 2018: continuidade das aulas regulares, conforme horário disponível na página do 

PPGEDU. 

 
Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2018. 
 
Coordenação do PPGEdu 
 


