EDITAL Nº 01/17 – PRPGPE
A Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - PRPGPE, do Centro Universitário
Franciscano, torna público que, no período de 13 de janeiro a 17 de fevereiro de 2017,
estarão abertas as inscrições ao processo seletivo no Programa de Pós-graduação em
Nanociências (Mestrado), Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e
Matemática (Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional).
1. PÚBLICO-ALVO
1.1 Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática
Mestrado Acadêmico: Licenciados ou bacharéis em Física, Química, Biologia,
Matemática, Pedagogia* ou áreas afins**.
Mestrado Profissional: Licenciados em Física, Química, Biologia, Matemática,
Pedagogia* ou áreas afins**.
*Para os profissionais de Pedagogia, o curso dirige-se aos docentes interessados em
desenvolver pesquisa sobre o ensino de Ciências/Matemática nos anos iniciais.
** Para os profissionais dessas áreas, o curso dirige-se aos interessados em desenvolver
pesquisa sobre o ensino de Ciências/Matemática.
1.2 Programa de Pós-graduação em Nanociências:
Mestrado: Licenciados e/ou Bacharéis em Biomedicina, Ciência da Computação,
Farmácia, Física, Matemática, Química, Engenharias, Sistemas de Informação e áreas
afins.
2 – CRONOGRAMA
ETAPAS

PERÍODO

Lançamento do edital

12 de janeiro de 2017

Inscrições

13 de janeiro a 17 de fevereiro de 2017

Pagamento do boleto bancário

17 de fevereiro de 2017

Prazo para a entrega dos documentos

17 de fevereiro de 2017

Homologação das inscrições

23 de fevereiro de 2017

Seleção

01 de março de 2017

Divulgação dos resultados

01 de março de 2017

Matrícula

02 e 03 de março de 2017

Início das aulas

a partir de 06 de março de 2017

3 – INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas no endereço eletrônico: www.unifra.br/inscricoes. As
inscrições serão homologadas mediante conferência do pagamento de inscrição no valor
de R$ 80,00 e dos documentos constantes no item 5 deste Edital.
4 - NÚMERO DE VAGAS
4.1 Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática
Mestrado Acadêmico: duas (02) vagas
Mestrado Profissional: nove (09) vagas
4.2 Programa de Pós-graduação em Nanociências
Mestrado: oito (08) vagas
5 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
O preenchimento prévio da ficha de inscrição, conforme item 3 deste Edital é obrigatório.
Os documentos abaixo listados em cada Curso/Programa devem ser entregues até 17 de
fevereiro de 2017.
Local: Central de Atendimento, Prédio 02, Térreo, Conjunto I, Centro Universitário
Franciscano, Rua dos Andradas, nº 1614 – Santa Maria/RS.
Horário: das 9h às 11:00h.
Para todos os Cursos, é obrigatório o completo preenchimento prévio da ficha de inscrição,
conforme item 3 deste Edital.
5.1 Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática
a) cópia do diploma ou atestado de conclusão do curso superior;
b) cópia do histórico escolar de graduação;
c) curriculum vitae (modelo Plataforma Lattes/CNPq) - últimos cinco anos, impresso, com
documentos comprobatórios numerados, seguindo a mesma sequência do currículo;
d) preenchimento da ficha de inscrição, conforme item 3 deste edital.
5.2 Programa de Pós-graduação em Nanociências
a) cópia do diploma ou atestado de conclusão do curso superior;
b) cópia do histórico escolar;
c) curriculum vitae (modelo Plataforma Lattes/CNPq);
d) duas (2) cartas de recomendação (modelo na página do curso:
http://wwww.unifra.br/site/pagina/conteudo/53);
e) preenchimento da ficha de inscrição, conforme item 3 deste edital;
f) cópia impressa do formulário de conhecimento/dedicação ao curso preenchido,
disponível na página do curso (http://wwww.unifra.br/site/pagina/conteudo/53) na aba
“Ingresso”.
6 - PROCESSO DE SELEÇÃO
6.1 Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática
A seleção constará de:
a) Avaliação escrita (peso 60%) referente à análise e interpretação de um artigo científico
da área de Ensino em Ciências e Matemática, disponibilizado no momento da avaliação.
b) Análise do histórico escolar e do Curriculum vitae (peso 40%).
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem as maiores médias globais,
desde que sua média final seja de, no mínimo, sete (7), numa escala de zero (0) a dez (10),

estando essa média baseada nos pontos obtidos nos dois itens de avaliação, respeitados
os pesos correspondentes. Como critério de desempate, será utilizada a maior pontuação
na avaliação escrita.
6.1.2. Data e local da seleção
A seleção ocorrerá no dia 01 de março de 2017.
Local: às 9h nas salas 507, Prédio 16, Conjunto III, Centro Universitário Franciscano, Rua
Silva Jardim, 1175, Santa Maria – RS.

6.2 Programa de Pós-graduação em Nanociências
a) Análise do Curriculum vitae;
b) Análise do histórico escolar;
c) Análise das cartas de recomendação e do formulário de conhecimento e dedicação ao
curso.
8 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no endereço eletrônico: www.unifra.br, em “Editais”.
9 - LOCAL E DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
A matrícula deverá ser realizada no período de 02 a 03 de março de 2017, na Secretaria
dos Programas de Pós-graduação, mediante entrega dos seguintes documentos:
a) cópia autenticada do diploma (se diplomado no Centro Universitário Franciscano, não há
necessidade de autenticação);
b) cópia autenticada do histórico escolar (se diplomado no Centro Universitário
Franciscano, não há necessidade de autenticação);
c) cópia da carteira de identidade e CPF;
e) cópia de certidão de nascimento/casamento.
Observação: A documentação dos candidatos inscritos estará disponível, para retirada, a
partir do dia 07 de abril de 2017 na sala Secretaria dos Programas de Pós-graduação.
10 - INÍCIO E DURAÇÃO DO CURSO
Início: a partir de 06 de março de 2017 - de acordo com o horário de cada curso.
Duração do Mestrado: 24 meses
11. ENCARGOS EDUCACIONAIS
Os valores estão fixados na tabela abaixo, sendo que o valor do curso está sujeito a
reajuste anual de acordo com a legislação vigente.
Curso
Número de parcelas
Valor mensal
mensais
Mestrado Acadêmico e Ensino
24
R$ 1.312,09
de Ciências e Matemática
Mestrado Profissional em Ensino
24
R$ 1.312,09
de Ciências e Matemática
Mestrado em Nanociências
24
R$ 1.313,49
Observação: Egressos (formados) em cursos de graduação e/ou pós-graduação do Centro
Universitário Franciscano terão 5% de desconto na mensalidade do curso.

12 - INFORMAÇÕES
Secretaria dos Programas de Pós-graduação

Centro Universitário Franciscano, Conjunto III, Prédio 16, Sexto Andar, Sala 610.
Telefone: (55) 3220-1200 Ramal 9103 ou 3025 1202
E-mails:
PPg em Ciências e Matemática: ppgecimat@unifra.br;
PPg Nanociências: ppgnano@unifra.br;
ou secretaria geral: sec_mestrado@unifra.br
Horário: das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16:30h

Santa Maria, 12 de janeiro de 2017

Profª. Drª. Solange Binotto Fagan
Pró-reitora de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão
Centro Universitário Franciscano

