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Em conformidade com a Resolução nº 042, de 02 de outubro de 2012, e suas modificações pela 
Resolução nº 035, de 10 de novembro de 2014, do CONSU-UFSJ, o Programa de Pós- 
Graduação em Educação comunica a abertura de inscrições e estabelece critérios para a seleção 
de alunos para o curso de Mestrado em Educação – Processos Socioeducativos e Práticas 
Escolares, com vistas ao preenchimento de 30 vagas. O curso tem o objetivo de formar docentes 
para o ensino superior e pesquisadores da educação capazes de desenvolver projetos que 
contribuam para compreender e modificar diferentes realidades educativas e constituir um 
espaço coletivo de reflexão e análise da relação teoria e prática em Educação. O Mestrado 
organiza-se de acordo com a linha de pesquisa Discursos e produção de saberes nas práticas 
educativas. Essa linha dedica-se ao estudo de discursos e saberes que constituem as práticas 
educativas e nelas são constituídos. Investiga questões relacionadas aos processos de ensino- 
aprendizagem, às práticas de letramento, avaliação e currículos, às trajetórias e estratégias 
escolares de diferentes sujeitos sociais, à produção de conhecimento em contextos educativos, à 
cultura escolar e suas práticas e à compreensão de linguagens que contribuem para a expressão 
do educador. O Programa de Pós-Graduação em Educação integra diferentes grupos de pesquisa 
dentro desta mesma linha e a participação dos pós-graduandos nas atividades dos grupos é 
condição importante para atingir os objetivos formativos acima descritos. 

 
ONDE SE LÊ: 

 

2) DAS INSCRIÇÕES 
Período: de 09 de julho a 13 de agosto de 2018. 
Horário: das 14 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. 
A inscrição poderá ser feita pessoalmente, por meio de procuração ou via Sedex, com data de 
postagem até o dia 13 de agosto de 2018. 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação - sala 1.55, Campus Dom Bosco 
– Universidade Federal de São João del-Rei. Praça Dom Helvécio, 74, São João del-Rei – MG. 
CEP 36.301-160. 
Homologação: A lista de inscrições homologadas estará disponível até 24 de agosto de 2018 no 
endereço: http://www.ufsj.edu.br/mestradoeducacao/processo_seletivo.php 

 
LEIA-SE: 

 

2) DAS INSCRIÇÕES 
Período: de 09 de julho a 13 de agosto de 2018. 
Horário: das 08 às 14 horas, de segunda a sexta-feira no período de 09 a 31 de julho de 
2018. (conforme portaria reitoria nº379, de 10 de julho 2018). 
Horário: das 14h00 às 17h00 , de segunda a sexta-feira no período de 01 a 13 de agosto de 
2018 
A inscrição poderá ser feita pessoalmente, por meio de procuração ou via Sedex, com data de 
postagem até o dia 13 de agosto de 2018. 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação - sala 1.55, Campus Dom Bosco 
– Universidade Federal de São João del-Rei. Praça Dom Helvécio, 74, São João del-Rei – MG. 
CEP 36.301-160. 

 
Homologação: A lista de inscrições homologadas estará disponível até 24 de agosto de 2018 no 
endereço: http://www.ufsj.edu.br/mestradoeducacao/processo_seletivo.php 

 

São João del-Rei, 12 de julho de 2018 
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