
 
        CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO 

 

 

EDITAL Nº 001/2017 – CEE 

 

 

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

PARA O CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO LATO 

SENSU EM EDUCAÇÃO, 

CAMPUS CASCAVEL, ANO 

LETIVO 2018. 

 

O coordenador do curso de Especialização Lato Sensu em 

EDUCAÇÃO, da Unioeste, Campus Cascavel, nos usos de suas 

atribuições,  

 

TORNA PÚBLICO:  

 

 

1. Estão abertas as inscrições online para o Especialização Lato Sensu em 

EDUCAÇÃO, da Unioeste, Campus Cascavel, no período de 

01/11/2017 à 01/03/2018; 

 

2. As inscrições deverão ser realizadas através do link 

https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao ; 

https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao


 
 

3. O curso terá duração de 12 meses. As aulas terão duração de seis 

meses e ocorrerão nas sextas a noite e aos sábados de manhã e à tarde 

no campus de Cascavel. O tempo restante será destinado 

desenvolvimento do TCC (Trabalho de Concluso de Curso).  

 

4. O corpo discente do Curso será formado por alunos regulares, 

portadores de diploma de curso de graduação (em quaisquer áreas) 

do conhecimento, desde que obtidos em Instituições de Ensino 

Superior, nacionais e/ou estrangeiras; neste último caso, os 

mesmos deverão seguir o que regulamenta o Ministério da 

Educação; 

 

5. Serão aceitas inscrições de portadores de diploma de Curso 

Superior, ou certificado de conclusão do curso; 

 

6. Todo o processo de seleção será coordenado pelo Coordenador do 

Curso de Especialização em EDUCAÇÃO; 

 

7. Os exames de seleção serão individuais, independentes e constituir-

se-ão em etapas classificatórias na seguinte ordem: 

7.1 Entrevista: 70 pontos. O candidato será entrevistado 

sobre suas experiências prévias e sobre as motivações que o 

levam a apresentar sua candidatura à Pós-Graduação, bem 

como sobre o tema que pretende investigar. Nessa etapa serão 

consideradas: aptidão para o desenvolvimento de pesquisa 

acadêmica; interesse em desenvolver pesquisas na área de 



 
atuação do corpo docente da pós; capacidade de trabalho 

individual; capacidade de trabalho em equipe; condições de 

concluir o curso dentro do prazo estabelecido. 

6.2     Análise de Currículo: 30 pontos. Nessa etapa serão 

consideradas: a experiência na área da educação, publicações 

e participações em eventos acadêmicos. O candidato deverá 

apresentar o currículo  de acordo com a Plataforma Lattes 

(http://lattes.cnpq.br/);  

6.2.1 O currículo deverá ser documentado (fotocópia), na 

seguinte ordem: Diploma de graduação, Certificado de Pós-

Graduação (se houver), Publicações; Declarações/Certificados 

de Participação em eventos, Declarações/Certificados de grupos 

de estudo e demais itens.  

 

8. Para ser admitido no Curso de Especialização em EDUCAÇÂO, o 

candidato deverá cumprir todas as etapas do processo de seleção, 

que será classificatório. Serão aprovados, dentro do limite de vagas 

estabelecidas, os que obtiverem as melhores notas resultantes da 

soma dos resultados das notas da entrevista e da análise de 

currículo; 

 

8.1 O curso reservará 10% das vagas para Agentes 

Universitários da Unioeste, em conformidade com a 

Resolução nº 127/2009-COU, para os candidatos que se 

adequarem aos pré-requisitos do curso e forem selecionados 

em conformidade com o presente edital; 

http://lattes.cnpq.br/


 
 

9. Terá direito a matricula o candidato aprovado no processo de seleção 

até o limite de 50 (cinquenta) vagas; 

 

10. O processo seletivo para ingresso no Curso de Especialização em 

EDUCAÇÃO compreende as seguintes etapas: 

10.1 Inscrição: 01/11/2017 à 01/03/2018 por meio do site 

https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao  

10.2 Publicação do edital com as inscrições homologadas e datas 

e horários das entrevistas: 08/03/2018 na página do curso, 

disponível em:  www.unioeste.br/especializacao/educacao 

10.3 Seleção: de 19 a 23 de março de 2018 

10.4 Matrículas: de 26 a 30 de março de 2018 na Secretaria de Pós-

graduação da Unioeste/Cascavel; 

 

11. Não caberá recurso por parte dos candidatos em nenhuma das 

etapas do presente processo de seleção; 

  

12. Para inscrição no processo seletivo os candidatos deverão 

apresentar os seguintes documentos, no dia da entrevista: 

13. Ficha de inscrição (anexa) preenchida;  

14. Cópia do diploma ou de certificado de conclusão de curso 

de graduação;  

15. Cópia do RG e CPF;  

16. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no 

processo seletivo, no valor de de R$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá 

https://midas.unioeste.br/sgppls/inscricao
http://www.unioeste.br/especializacao/educacao


 
ser realizado por meio de depósito bancário na seguinte conta: Banco: 

Caixa Econômica Federal; Agência: 3181; Conta Corrente: 148-0; 

Operação: 003; Favorecido: Fundep; CNPJ: 72.453.459/0001-51; 

 

17. O candidato aprovado que não efetuar a matrícula no período  

indicado perderá o direito à vaga. No seu lugar será convocado o 

suplente de acordo com ordem classificatória; 

 

18. O início das aulas ocorrerá no dia 06/04/2017 às 19:20h no 

Campus da Unioeste - Cascavel. 

 

19. O aluno será considerado aprovado no curso e terá direito ao 

diploma, após a conclusão da carga horária total de 390 (trezentos e 

noventa) horas/aulas, com freqüência mínima de 75% em cada 

disciplina e a respectiva aprovação nestas. Ao final do curso, o 

aluno terá de apresentar o seu TCC à banca examinadora que será 

composta por 3 professores (incluindo seu orientador) sendo aprovado 

se obtiver media final de, no mínimo, nota 70 (setenta);  

 

19.1 No processo de avaliação final, o Trabalho de Conclusão de 

Curso poderá ser desenvolvido em formato de monografia, artigo 

científico ou projeto de intervenção. A avaliação do Trabalho de 

Conclusão de Curso se dará por apresentação presencial e 

individual do trabalho de conclusão de curso à banca, dentro do 

período de integralização do curso, exceto no caso de artigo que 

já tenha aceite para publicação em periódico ranqueado pelo 



 
Qualis, sendo que, neste caso, o aluno estará dispensando da 

banca, quando a nota atribuída pelo orientador, ao artigo que 

recebeu aceite, for igual ou superior a 70 (setenta) 

 

20. Investimento: o curso terá o investimento de R$ 50,00 (cinquenta 

reais) de taxa de inscrição, mais 15 (quinze) parcelas de R$ 150,00 

(Cento e cinquenta reais); 

 

21. Mais informações poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico: 

www.unioeste.br/especializacao/educacao ou 

poseducacao@gmail.com ou no telefone 45 3220 7407 (Divisão de 

Pós-Graduação) com Zenilde Nunes Martins.  

 

 

PUBLIQUE-SE 

 

                                             Cascavel, 01 de novembro de 2017. 

 

 

 

Prof. Dr. Fábio Lopes Alves 

Coordenador do Curso 

 

 

http://www.unioeste.br/especializacao/educacao
mailto:poseducacao@gmail.com


 
 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

1. Dados Pessoais 

Nome Completo:  

Filiação:   Mãe:  

 Pai:  

Data de nascimento: Naturalidade: Nacionalidade: 

RG:  Órgão Emissor:  Data da emissão: 

Título de eleitor:          Zona: Seção: 

CPF:  Sexo: (      ) M     (      ) F  Estado civil: 

 

2. Endereço residencial 

Rua/Av:  n.º:  

Complemento: Bairro: 

Cidade: Estado: 

CEP:  e-mail: 

Telefone residencial: (        ) Telefone celular:  (       ) 

E-mail particular: 

 

3. Formação Acadêmica  

Graduação em:  

Data da conclusão: Cidade/Estado/País: 

Instituição:  

    

Pós-graduação em: 

Título obtido: 

Ano de conclusão: Cidade/Estado/Pais: 

Instituição:  

 



 
 


