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Edital 01/2016- Programa de Pós-Graduação de Mestra do Profissional em 
Rede Nacional para Ensino de Ciências Ambientais - RETIFICADO 

Seleção para ingresso no 2° Semestre de 2016  

O Mestrado Profissional é uma modalidade de Pós-Graduação stricto sensu 
voltada para a capacitação de profissionais, nas diversas áreas do 
conhecimento, mediante o estudo de técnicas, processos, ou temáticas que 
atendam a alguma demanda na atuação no mercado de trabalho. 

O Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Rede Nacional 
para Ensino de Ciências Ambientais objetiva possibilitar a formação continuada 
aos professores da educação básica, bem como aos profissionais que atuem 
em espaços de educação não-formal e aqueles envolvidos com divulgação e 
comunicação das ciências. As aulas ocorrerão às terças, quartas e quintas-
feiras no período da tarde. O início das atividades do Mestrado Profissional 
está previsto para primeira quinzena de outubro de 2016. 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Mestrado 
Profissional em Rede Nacional para Ensino de Ciências Ambientais da 
Universidade Federal do Paraná, em atendimento a resolução 65/09 do 
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE), consoante às disposições 
regimentais do programa, torna público o presente edital que fixa normas, 
datas, provas e vagas do processo seletivo para ingresso no segundo semestre 
de 2016. 

1 INSCRIÇÕES 

Onde se lê: 

Os candidatos ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional 
para Ensino de Ciências Ambientais  poderão realizar sua inscrição na 
recepção do Setor Litoral ou via correios com o envelope intitulado “Seleção 
para o Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino de 
Ciências Ambientais” para o seguinte endereço: 

Leia-se:  

Os candidatos ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional para 
Ensino de Ciências Ambientais poderão realizar sua inscrição na recepção do 
Setor Litoral. Para inscrições via correio a postagem deve ser realizada via 
SEDEX até o dia 10 de setembro de 2016, com o envelope intitulado: “Seleção 
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para o Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino de 
Ciências Ambientais” para o seguinte endereço: 

Rua Jaguariaíva, 512 
CEP: 83260-000  
Bairro: Caiobá Matinhos - Paraná  
 
Período de Inscrição: 02/09/2016 a 17/09/2016  

Período de Inscrição via Correio: 02/09/2016 a 10/0 9/2016 (via SEDEX)  

Informações: (41) 3511-8350 e (41) 3511-8371 das 13 h30 às 17h.  

 

2 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

Os candidatos ao programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional para 
Ensino de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Paraná deverão 
entregar os seguintes documentos:  

a) Ficha de inscrição preenchida (anexo 4).  

Onde se lê:  

b) Cópia do Diploma de Gra duação em Curso Superior reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC) e/ou declaração de con clusão de curso.   

Leia-se:  

b) Cópia do Diploma de Graduação em Curso Superior reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC) e/ou declaração de con clusão de curso. 
Para fins de matrícula, a não apresentação do diploma de graduação ou 
certificado de equivalente pelo candidato aprovado impedira a sua matrícula no 
Programa. 

Onde se lê:  

c) Cópia da Carteira de Identidade e  CPF; 

Leia-se:  

c) Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Certidão de Nascimento ou 
Casamento;  
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d) Curriculum Vitae documentado  (i.e., com fotocópias dos documentos que 
comprovem o conteúdo do currículo), conforme modelo “anexo 5” . Sob pena 
de perda de nota, a documentação deve ser disposta na mesma sequência em 
que se encontram os fatos curriculares que ela pretende comprovar. Para fim 
de pontuação, serão consideradas as atividades que tenham relação com a 
prática docente, a pesquisa científica, a extensão e publicações em temáticas 
concernentes à área de ensino das Ciências Ambientais 

e) Memorial com descrição das atividades de formação e atuação e suas 
relações com o ensino das Ciências Ambientais, numa perspectiva 
interdisciplinar, bem como as motivações pessoais para participar neste 
programa. 

f) Comprovante  de atividade em escola da educação básica e/ou espaços de 
educação formal e não formal. (ex: Museus; Centro(s) de Ciência(s); 
Profissionais que trabalham em Parques, Estações ecológicas; Organizações 
Não Governamentais; Atuantes em projetos com instâncias governamentais, 
etc) 

g) Declaração indicativa para vagas prioritárias  (anexo 4) 

2.1 Não será(ão) aceita(s) a substituição e/ou a inserção de novos documentos 
após a submissão da inscrição.  

2.2 O não atendimento a qualquer uma das disposições acima implicará na não 
homologação da inscrição. 

2.3 Após a homologação será publicada, em edital, no sítio da UFPR Litoral 
(www.litoral.ufpr.br) a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições 
deferidas até o dia 19/09/2016. 

 

3 DAS PROVAS : 

Todas as fases para o ingresso no Programa de Mestrado Profissional em 
Rede Nacional para Ensino de Ciências Ambientais são eliminatórias exceto a 
análise do currículo. As provas a que o candidato deve se submeter para 
ingresso no programa são as seguintes, na sequência indicada: a) Prova 
Escrita; b) Análise do Currículo; c) Entrevista/Prova Oral. Em todas as etapas o 
candidato terá o prazo de 1 (um) dia útil, contado da data da publicação do 
resultado, para interpor recurso. 
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3.1 Prova Escrita  

Esta prova é eliminatória .  

A prova escrita versará sobre temas de educação referentes ao ensino das 
Ciências Ambientais, numa perspectiva interdisciplinar. Os candidatos que não 
comparecerem no dia, local e hora marcados para realização da prova escrita 
estarão automaticamente eliminados da seleção.  

Será vedado o uso de equipamentos eletrônicos. A prova escrita terá duração 
de quatro horas, dividida em duas etapas: 

Primeira etapa: um dos aplicadores lerá as instruções, divulgará as questões 
da prova e distribuirá as folhas para anotações. Esta etapa terá duração de 
uma hora, cada candidato poderá utilizar seu material de consulta, o qual será 
recolhido ao final desta.  

Segunda etapa: terá duração de três horas. Nesta etapa não é permitida a 
consulta de materiais. Serão distribuídas folhas próprias para a redação da 
prova, as quais serão recolhidas ao final desta. 

Na avaliação da prova escrita serão considerados: objetividade, coerência e 
coesão textuais; capacidade de formular com clareza problemas e argumentos; 
domínio do tema e da bibliografia indicada; clareza de expressão e correção 
gramatical; pertinência ao enunciado da questão. 

Data da prova Escrita: 20/09/2016 (anexo I), das 14h00 às 18h00, no 3º andar 
do Bloco Didático do Setor Litoral da UFPR. Os candidatos deverão estar no 
local de realização da prova às 13h30, portando documento de identificação 
oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta. 

Divulgação da Relação dos candidatos aprovados na prova escrita: até 
22/09/2016. 

3.3 Análise de Currículo   

Esta prova é classificatória . 

Serão considerados para análise apenas os documentos comprobatórios do 
Curriculum Vitae, entregues no ato da inscrição. 
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3.4 Prova Oral  

Esta prova é eliminatória .  

A prova oral será individual e conduzida por banca examinadora composta por 
membros da Comissão de Seleção. 

A prova versará sobre o memorial, o currículo, a formação do candidato e o 
conhecimento de teorias e métodos da área de educação e ensino das 
Ciências Ambientais. 

A duração da prova oral será de vinte a trinta minutos. Estarão habilitados para 
realizar a prova oral os candidatos que tiveram a nota da prova escrita igual ou 
superior a sete (7,0). 

Onde se lê:  

A relação dos candidatos habilitados para realizar a prova oral será 
disponibilizada em Edital na internet (www.litoral.ufpr.br) com no mínimo vinte e 
quatro horas (24 h) de antecedência de sua realização. 

Leia-se: 

A relação dos candidatos habilitados para realizar a prova oral será 
disponibilizada em Edital na internet (www.litoral.ufpr.br) com no mínimo 1 (um) 
útil de antecedência de sua realização. 

Os candidatos que não comparecerem no dia, local e hora marcados para 
realização da prova oral estarão automaticamente eliminados da seleção. 

Data de realização das provas orais: 24/09/2016 . 

Divulgação do resultado das provas orais: até 26/09 /2016. 

3.5 Exame de Suficiência em Língua Estrangeira Mode rna  (Inglês, Francês 
ou Espanhol)  

Onde se lê: 

Os selecionados deverão efetuar o exame ou a comprovação de suficiência 
durante a vigência da matricula no Programa de Mestrado Profissional em 
Rede Nacional para Ensino de Ciências Ambientais 
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Leia-se: 

Os selecionados deverão efetuar o exame ou a comprovação de suficiência até 
o décimo oitavo mês de vigência da Matrícula no Programa de Mestrado 
Profissional em Rede Nacional para Ensino de Ciências Ambientais 

4 DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  

4.1 A Comissão de Seleção designada pelo Colegiado do Programa será 
composta por três (3) professores do Programa. Serão nomeados ainda dois 
(2) professores suplentes. 

São competências da Comissão de Seleção: a) Indicar as bancas para elaborar 
o Edital de Seleção, homologação das inscrições, análise de currículo, prova 
escrita e prova oral. 

4.1.1 É competência da Comissão de Seleção ratificar notas e conceitos, e 
encaminhar os resultados finais para apreciação pelo Colegiado do Programa 
bem como publicar em Edital na internet (www.litoral.ufpr.br) a relação dos 
candidatos aprovados em cada prova, em ordem alfabética, sem a respectiva 
nota. 

4.1.2 Cabe às bancas a atribuição das notas e médias e encaminhar para a 
Comissão de Seleção  

4.1.3 Após a homologação dos resultados finais pelo Colegiado do Programa, a 
Comissão de Seleção deverá publicar na internet (www.litoral.ufpr.br) e em 
local público a relação dos candidatos aprovados, por ordem de classificação, 
sem as médias finais. 

4.1.5 Após a apreciação do Colegiado do programa, a Comissão de Seleção 
deverá fornecer à Comissão de Coordenação do Programa o resultado final 
com as notas alcançadas do candidato em cada prova, bem como sua 
classificação. 

 

5 DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO  

5.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, além da 
aprovação do memorial, nota igual ou superior a sete (7,0) em cada uma das 
provas eliminatórias (escrita e oral). Caberá a Comissão de Seleção 
estabelecer a classificação dos candidatos em ordem decrescente, conforme o 
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número de vagas oferecidas neste edital. A média final será obtida por meio 
das notas alcançadas nas provas: Prova Escrita, Análise de Currículo e Prova 
Oral. 

5.2 O candidato poderá solicitar à Secretaria do Programa suas notas em cada 
prova, bem como a média final alcançada no processo de seleção, somente 
depois de encerrado o processo. A solicitação deverá ser feita presencialmente 
pelo candidato, apresentando documento de identificação com foto. 

5.3 o candidato terá o prazo de 1 (um) dia útil, contado da data da publicação 
do resultado, para interpor recurso. 

 

 

6 DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS  

Serão considerados classificados e terão direito a vaga os candidatos que 
obtiverem as maiores notas entre os aprovados até o preenchimento do 
número de vagas oferecidas neste edital, desde que suas médias sejam iguais 
ou superiores a sete (7,0). 

Publicação dos Resultados Finais da Seleção: até di a 28/09/2016. 

 

6.1 Vagas  

Serão ofertadas até 20 (vinte) vagas, sendo 1 (uma) para servidor docente ou 
técnico administrativo da UFPR, que serão preenchidas de acordo com o 
desempenho dos candidatos em todas as fases desta seleção (exceto o exame 
de suficiência em Língua Estrangeira Moderna) e a disponibilidade dos 
professores-orientadores. Dessa forma, o Programa de Pós-Graduação de 
Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino de Ciências 
Ambientais reserva-se o direito de não as preencher  em sua totalidade, 
caso não haja candidatos classificados pela Comissã o de Seleção em 
número suficiente .  

Onde se lê: 

Até 4 (quatro) vagas entre as oferecidas nesse edital serão prioritárias para 
candidatos: 
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Leia-se: 

6.2 Até 06 (seis) vagas entre as oferecidas nesse edital serão prioritárias para 
candidatos: 

a. portadores de deficiência;  

b. educador(a) do campo 

c. pescador(a) artesanal 

d. autodeclarados negros;  

e. autodeclarados indígenas  

f. autodeclarados pessoas trans (transexuais ou travestis) 

6.2.1 O candidato interessado e elegível para vaga prioritária deverá assinalar 
somente 1 (uma) das modalidades arroladas no item anterior. 

6.2.2 Caso inexistam candidatos aprovados em uma ou mais modalidades de 
vagas prioritárias, as vagas correspondentes serão redistribuídas entre as 
demais modalidades, conforme a ordem de classificação final dos candidatos. 

6.2.3 Após a distribuição das vagas prioritárias, os candidatos a estas vagas 
continuarão concorrendo com sua respectiva classificação final às vagas de 
ampla concorrência. 

6.2.4 Os candidatos interessados e elegíveis às vagas prioritárias deverão 
anexar, no formulário de inscrição, a modalidade de prioridade em que se 
inserem e anexar um dos seguintes documentos, conforme o caso: 

a) Atestado médico, para pessoa com deficiência; 

b) Autodeclaração identitária (Anexo 6), autodeclarados negros; 
autodeclarados indígenas e; autodeclarados pessoas transexuais ou travestis. 

6.2.5 Os candidatos às vagas prioritárias estarão sujeitos a todas as demais 
regras de inscrição e seleção constantes desse edital. 

6.2.6 As vagas prioritárias não ocupadas serão redirecionadas para as vagas 
de ampla concorrência. 
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6.3 Critérios de Desempate  

Os critérios de desempate serão os seguintes: Critério n° 1 - Maior nota na 
prova escrita; Critério n° 2 - Maior nota na prova oral; Critério n°3 - Maior nota 
no currículo. 

 

7 DA BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA A PROVA ESCRITA  

OBSERVAÇÃO: o Programa de Pós-Graduação de Mestrado  Profissional 
em Rede Nacional para Ensino de Ciências Ambientais  não está obrigado 
a disponibilizar a bibliografia sugerida aos candid atos.  

I. Bibliografia para Questão Geral   

Freire, Paulo; Pedagogia da Autonomia , Editora Paz e Terra, 1996, 144p. 

Porto-Gonçalves, Carlos W.; Os (des)caminhos do meio ambiente , Editora 
Contexto, 1989, 148p. 

Santos, Milton; Pensando o Espaço do Homem , Editora Edusp, 2004, 93p. 

8 DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão resolvidos pela 
Comissão de Seleção. 
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INFORMAÇÕES  

Universidade Federal do Paraná  

Setor Litoral 

Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Rede Nacional para 
Ensino de Ciências Ambientais 

Rua Jaguariaíva, 512 – CEP 83260-000 – Matinhos - PR  

Informações: (41) 3511-8350 e (41) 3511-8371 das 13h30 às 17h. 

Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h.  

Coordenador: Prof. Dr. Manoel Flores Lesama 

 

 

____________________________ 

Prof. Dr. Manoel Flores Lesama 

Coordenador (pro tempore) 
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ANEXOS AO EDITAL 01/2016 

 

Seleção para o Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional para 
Ensino de Ciências Ambientais 

 

Ingresso 2° Semestre de 2016 
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ANEXO I 

DATAS IMPORTANTES  

INSCRIÇÕES 02 A 17 SETEMBRO  

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  19 DE SETEMBRO 

PROVA ESCRITA  20 DE SETEMBRO 

RESULTADO DA PROVA ESCRITA  22 DE SETEMBRO 

PROVA ORAL  24 DE SETEMBRO 

RESULTADO DA PROVA ORAL  26 DE SETEMBRO 

RESULTADO FINAL  28 DE SETEMBRO 
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ANEXO 2 

LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE NACIONAL PARA ENSINO DE 
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

LINHA 1 – AMBIENTE E SOCIEDADE  

Investiga os processos de ensino e aprendizagem em ciências ambientais, 
relacionando as práticas formativas e suas conexões com a caracterização e 
compreensão do meio ambiente e os usos múltiplos dos recursos naturais, 
voltados à reflexão sobre as relações de apropriação dos bens naturais e as 
possibilidades de construção de sociedades sustentáveis. As pesquisas 
relacionadas à esta temática devem ter associação com a praxis pedagógica, 
culminando em melhoria e inovação no processo de ensino-aprendizagem, 
levando à reflexão-ação. Contempla pesquisas sobre os sistemas e tecnologias 
ambientais e os processos associados, abordando temas como água, solo, ar, 
clima, energia, geobiodiversidade, usos múltiplos de recursos naturais, 
construções sustentáveis, entre outros. 

LINHA 2 – RECURSOS NATURAIS E TECNOLOGIA  

Investiga como o ensino sobre os recursos naturais, seus impactos e formas de 
mitigação estão sendo inseridos e operacionalizados no ensino básico, sejam 

em atividades dentro da sala de aula, nos laboratórios ou em atividades de 
campo. Também irão investigar e desenvolver ferramentas, procedimentos, 

guias para que fomentar e ampliar a inserção do tema desta Linha de Atuação. 
Assim, os diversos projetos incluem melhorias e inovações em atividades e 
experiências para ambientes de laboratórios, material para uso em sala de 
aula, bem como aprimoramento e desenvolvimento de atividades de campo 

que fortaleçam o ensino das ciências ambientais.
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ANEXO 3  

DOCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO 
PROFISSIONAL EM REDE NACIONAL PARA ENSINO DE CIÊNCIAS 
AMBIENTAIS, CONFORME AS LINHAS DE PESQUISA 

LINHA 1 - AMBIENTE E SOCIEDADE  

Ana Elisa de Castro Freitas 

Christiano Nogueira 

Claudemira Vieira Gusmão Lopes 

Eduardo Harder 

Ernesto Jacob Keim 

Graciela Inés Presas Areu 

Helena Midori Kashiwagi 

Lourival de Moraes Fidelis 

Lúcia Maria Gonçalves de Resende 

Maurício Cesar Vitória Fagundes 

 

LINHA 2 - RECURSOS NATURAIS E TECNOLOGIA  

Emerson Joucoski 

Luiz Fernando de Carli Lautert 

Manoel Flores Lesama 

Maria da Graça Kfouri 

Neilor Vanderlei Kleinubing 
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ANEXO 4 – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO NO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE NACIONAL 
PARA ENSINO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

 RG: 

CPF: Estado civil: 

Local e data de nascimento: 

ENDEREÇO 

Rua: No: 

Complemento: Bairro: 

CEP: Cidade: UF: 

Telefone fixo: ( ) Celular: ( ) 

e-mail: 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Local: 

Rua: No: 

Complemento: Bairro: 

CEP: Cidade: UF: 

Telefone: ( ) Ramal: 

IDENTIFICAÇÃO DE VAGAS PRIORITÁRIAS 

( ) pessoa com deficiência (com cópia de documento comprobatório) 

( ) educador(a) do campo (com cópia de documento comprobatório) 

( ) pescador artesanal (com cópia de documento comprobatório) 

( ) autodeclarado(a) negro (preencher o anexo 6) 

( ) autodeclarado(a) indígena (preencher o anexo 6) 

( ) autodeclarado(a) pessoa trans (preencher o anexo 6) 
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ANEXO 5 – CURRICULUM VITAE  

Roteiro para a organização do Curriculum Vitae proposto como requisito para 
a inscrição ao processo seletivo para o Mestrado Profissional de Ensino de 

Ciências Ambientais 
Setor Litoral UFPR/2016 

 
Apresentar comprovação dos títulos e atividades declaradas na ordem abaixo. 
A pontuação seguirá os critérios expressos na resolução 10/05 CEPE. 
 
Identidade:  
 
Nome: 
Local e data de nascimento:  
 
Endereço residencial: 
 
Endereço profissional: 
 
Telefones:  
 
Email: 
 
Formação escolar e acadêmica 
 
Local, instituição, nome do curso e período do curso de graduação. 
 
Local, instituição, nome do curso e período em que cursou o(s) 
Aperfeiçoamento(s).  
 
Local, instituição, nome do curso e período em que cursou a(s) 
Especialização(ões).  
 
Local, Instituição e período em que participou de algum programa de 

Mestrado. Especificar a natureza do vínculo. 
 
Atividades de formação complementar 
Cursos de qualificação profissional com certificados  
Cursos/oficinas de curta duração com certificado 
 
Participação em eventos acadêmicos e científicos com certificado 
Com certificado de participação e apresentação de trabalho 
Com certificado de participação sem apresentação de trabalho 
 
Atividade Profissional atual: 
Local, nome da instituição 
Natureza do vínculo 
Data de início  
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Função de atuação profissional  
 
Atividade(s) profissional(ais) já exercidas 
Local, nome da instituição 
Data (mês e ano) de início 
Data (mês e ano)de término 
Função de atuação profissional 
 
Atividades de pesquisa 
Participação em Grupo de Pesquisa 
Período (mês e ano) em que participa(ou): 
Integrante de pesquisa como bolsista 
Integrante de pesquisa sem bolsa. 
 
Atividades de extensão 
Participação em cursos, projetos e/ou programas. 
Período (mês e ano) em que participa(ou): 
Integrante de extensão como bolsista 
Integrante de extensão sem bolsa. 
 
Publicações: 
Texto publicado em revista indexada (com ISSN). 
Texto publicado em revista não indexada 
Texto publicado em periódico com circulação regular. 
Livros publicados (com ISBN) 
Capítulos de livro 
 
Outras Informações sobre sua vida profissional 
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ANEXO 6 - TERMO DE AUTODECLARAÇÃO IDENTITÁRIA  

Eu..................................................................................................., portador do 
RG no. ...................................................................., DECLARO, sob as penas 
da lei, e para fins de inscrição à vaga prioritária no processo de Seleção do 
Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino de Ciências 
Ambientais da Universidade Federal do Paraná, que me autoidentifico como 

 

( ) negro 

( ) indígena pertencente à etnia _________________e à comunidade indígena 
______________________________ 

( ) transexual ( ) travesti  

 

Por ser expressão da verdade firmo o presente Termo de Autodeclaração 
Identitária. 

 

Matinhos (PR), ...........de............................de 20.......... 

 

 

_________________________ 

Assinatura 
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ANEXO 7 - MEMORIAL  

 

Roteiro para a organização do memorial proposto como requisito para a 
inscrição ao processo seletivo para o Mestrado Profissional de Ensino de 
Ciências Ambientais – setor Litoral UFPR/2016 

O conteúdo que será expresso pelo candidato ao Mestrado neste memorial, 
tem por objetivo informar à banca examinadora, sobre os registros de vida 
que marcaram sua vinculação com as questões ambientais e com a 
educação, sobre como sua formação escolar, acadêmica e profissional 
contribuíram para referendar sua opção por este curso de mestrado. 

O memorial deve ser redigido em modelo narrativo, em primeira pessoa, de 
forma a contemplar todas as questões relacionadas a seguir:  

• Como vincula as questões ambientais com sua história de vida? 

• Qual é o seu envolvimento com questões ambientais em sua atuação 
profissional? 

• Como vincula as questões educacionais e escolares com sua história 
de vida? 

• Em sua formação escolar, do ensino fundamental ao curso superior, 
que temas referentes às questões ambientais lhe marcaram 
significativamente? 

• De que forma sua atuação profissional contribui para a educação 
formal e/ou não formal? 

• O que motivou sua opção pelo Mestrado Profissional no Ensino de 
Ciências Ambientais? 

• Quais temas lhe interessam desenvolver no mestrado Profissional no 
Ensino de Ciências Ambientais? Justifique. 

 

Nome, assinatura e data. 
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ANEXO 8 – LISTA PARA CONFERENCIA  

 

Utilize este LISTA DE CONFERENCIA para verificar se todos os documentos 
necessários estão disponíveis para efetuar sua inscrição. 

(  ) Ficha de inscrição 

(  ) Diploma de Graduação (cópia) ou declaração de conclusão 

(  ) Comprovante de atividade em escola da educação básica e/ou espaços de 
educação não formal 

(  ) Documentos pessoais -  

 ( )Carteira de Identidade,( ) CPF ( )Certidão de Nascimento ou 
Casamento (cópia) 

(  ) Curriculum Vitae Documentado (cópia) 

(  ) Memorial  

(  ) Termo de Autodeclaração Identitária ou cópia do documento comprobatório, 
quando for o caso 

 

 

 

 


