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0 Programa de pós-graduação em Educação (PPGE) —Mestrado, da Unioeste,
campus de Francisco Beltrão, é o único da região sudoeste do Paraná. 0 programa
tem uma história relativamente curta, foi criado em 2012, ofertando apenas nove
vagas, ampliando nos anos posteriores até chegar no ano de 2o]g com a oferta de
25 vagas anuais. Esses números expressam o conhecimento, a procura e a
consolidação do programa na região.

A proposta decorre do esforço e da determinação do grupo de docentes dos cursos
afetos a área da Educação, do campus, principalmente vinculados ao Centro de
Ciências Humanas (CCH), com o intuito de expandir suas ações, rumo a
verticalidade pautada na qualidade acadêmica e na consolidação de pesquisas na
área da educação. Até o final do ano letivo de 2o18, foram titulados 66 mestres em
Educação pelo Programa.

0 principal objetivo é fortalecer a qualidade e a produção de conhecimento na área



da Educação, a formação de professores para o ensino superior e educação básica,
como também, a contribuição para o desenvolvimento regional, por meio da busca
permanente da qualidade acadêmica no processo de inserção social. Ao longo
desses sete anos de atividades de formação, o PPGE concentra seus esforços para
dinamizar discussões e agregar docentes da educação básica e superior de várias
áreas do conhecimento em torno de proposições concretas e qualificadas de
formação do profissional e produção de pesquisas na área educacional.

Outra política para sua consolidação é o permanente diálogo com pesquisadores de
diferentes insituições de ensino, nacionais e internacionais. Para isso, os
professores, além de participarem de grupos de pesquisa da Unioeste, participam,
também, de grupos de pesquisa de outras regiões do Brasil. Deste modo, sua
proposta pedagógica foi pensacla para atender, prioritariamente, as demandas
regionais, em sintonia com as questões nacionais da educação.

As atividades desenvolvidas pelo programa abrangem discussões sobre os processos
educativos formais e não formais, alicerçadas nos fundamentos históricos,
filosóficos, sociológicos, psicológicos, políticos e pedagógicos da educação. Tais
discussões estruturam-se em duas linhas de pesquisa: linha 1:Cultura, Processos
Educativos e Formação de Professores e a linha 2: Sociedade, Conhecimento e
Educação.
Assim, a oferta do curso é um estímulo para os profissionais da educação e setores
sociais regionais que buscam uma formação mais consistente e abrangente. Neste
ano, o Programa de Pós-graduação em Educação —Mestrado, abre a seleção para a
turma 2020/2021, com até 25 vagas para novos mestrandos, divididas nas duas
linhas de pesquisa. As inscrições iniciaram dia 28 de agosto e estarão abertas até o
dia 27 de setembro de 2019.0 edital n'17/2019 —PPEFB, abertura de inscrição
para o processo de seleção de candidatos a alunos regulares, pode ser consultado
no endereço https://www5.unioeste.br/porta lunioeste/pos/ppgefb/, na página do
Programa.
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