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UBFNADVIA 

CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO N® 5y2021 

Estabelece normas e condições para o Processo 

Seletivo com vistas ao ingresso no Curso de Mestrado 
Acadêmico Intercampi em Educação e Ensino (MAIE), 
com área de concentração em Educação, Escola e 

Movimentos Sociais, da Faculdade de Filosofia Dom 

Aureliano Matos (FAFIDAM) e Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras do Sertão Central (FECLESC) da 

Universidade Estadual do Ceará. 

O Magnífico Reitor - Prof. M.e. Hidelbrando dos Santos Soares, da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que o Curso de Mestrado Acadêmico 
Intercampi em Educação e Ensino (MAIE), da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano 

Matos (FAFIDAM) e Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertãc 

(FECLESC) estará recebendo inscrições para o Processo Seletivo 2021 visando o ingresso 

na Turma 2022 no curso de Mestrado Acadêmico Intercampi em Educação e nsino 
MAIE, COm área de concentração em Educação, Escola e Movimentos Sociais, mediante 

normas e condições especificadas na presente Chamada Pública de Seleção. 

Central 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
DA PROPoSTA E DOs OBJETIVOS DO MAIE 

1.1-Objetivos geral e específicos 

Formar professores pesquisadores capazes de compreendero fenômeno 

educativo dentro e fora da escola no contexto da totalidade social, 

relacionado às realidades regionais do Vale do Jaguaribe e do Sertão Central 

e do estado do Ceará e do Brasil, com a finalidade de intervir criticamente 

na práxis educativa cotidiana, mediada pela relação dialética entre 

educação, escola e sociedade. 

Possibilitar a formação de pesquisadores capazes de entender a relação 

entre educação, escola, 

socioeconômico; 

movimentos sociais e desenvolvimento 

Propiciar fundamentação teórica para compreensão e valorizaç�o da escola 

como lócus privilegiado de socialização e produção de 
pública 
conhecimentos e como importante instrumento de transformação social; 
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Analisar do ponto de vista pedagógico, filosófico e politico o ensino das 
várias áreas do conhecimento científico e os saberes necessários à formação 
humana em toda a sua complexidade; 

Aprofundar conhecimentos sobre a relação entre trabalho, educação, 
cultura e movimentos sociais produzidos e socializados nas instituições 
escolarese não-escolares; 

Examinar criticamente o papel do Estado na elaboração, veiculação e 
execução de políticas educacionais relacionadas à educação básica; 

Compreender as relações entre o mundo do trabalho, a formação humana, 
o sistema educacional e os sujeitos sociais inseridos no fenômeno educativo; 

Analisar as propostas e práticas de formação do professor na perspectiva da 
construção da autonomia da escola e dos alunos frente aos determinantes 

sócio-políticos contemporâneos; 
Oferecer qualificação e aprimoramento aos profissionais da área da 
educação, envolvendo as diferentes licenciaturas, contribuindo na formaçãoO 
de mestres em educação e ensino. 

1.2 Público-Alvo: portadores de diploma de graduação de duração plena 
(bacharelado, licenciado e tecnólogo). 

1.3-Do tempo de duração do curso de mestrado: O curso de mestrado tem a 
duração mínima de 18 (dezoito) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. 

1.4-0 MAIE é composto por 2 (duas) linhas de pesquisa e 2 núcleos para cada linha 

assim distribuídas: 

LINHA 1: EDUCAÇÃO, ESCOLA, ENSINO E FORMACÃO DOCENTE 
Ementa: A dimensão política e histórica da educação numa sociedade de classes; A 

educação brasileira e as políticas educacionais; Relação estado, sociedade e educação 
formal e não formal; O curriculo na educação básica e os desafios da prática docente 
numa perspectiva de emancipação social; Conhecimentos históricos, sociológicos e 
geográficos e a relação com : 
contraditórios e emancipatórios; A formação e o trabalho docente na educação básica: 
políticas e desafios. 

educação; Educação, escola e ensino: aspectos 

Núcleo 1 da Linha 1- Escola, Curriculo, Educação, Histária e Sociedade 

Ementa: A função social e política da escola e do trabalho docente na sociedade 

capitalista; Escola, pedagogia, curriculo, avaliação e projeto pedagógico na relação com 
a sociedade; Concepções de Curriculo; O curriculo e o conhecimento nas diversas áreas 
do ensino; Relações entre midia, ideologia, curriculo, juventude e movimentos sociais 
com a educação; Relagões entre escola, sociedade, democracia, estado, curríiculo, 
saberes, cultura, sujeitos e classes sociais, gênero, raça, práxis e educação; História e 
memória de vida e de instituições na educação; Geografia e patrimônio escolar material 

e imaterial; Sociologia do conhecimento; ação social e educação. 

Núcdeo 2 da Linha 1- Estado, Politica Educacional, Ensino e Formação Docente: 

Ementa: Estado brasileiro e o sistema educacional; Educação básica: aspectos 
históricos, Iegais, politicos e pedagógicos; Gestão, avaliação e planejamento educacional 



Our 

na relação com as politicas educacionais; Educação Básica: a educação infantil, 
fundamental e ensino médio: dilemas e desafios da prática pedagógica; A formação 
docente e a função social das licenciaturas; O ensino na educação básica: pressupostos 
cientificos, problemas, experiências e desafios. Fundamentos epistemológicos e 
históricos dos Ensinos. O curficulo e o conhecimento nas diversas áreas do ensino; 
Desenvolvimento Profissional Docente: abordagens e críticas. 

LINHA 2: TRABALHO, EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS 
Ementa: A centralidade do trabalho na formação humana; As classes trabalhadoras 

e os movimentos sociais na sociedade capitalista: mundo do trabalho e práxis 

educativas; 0 papel da formação profissional na relação capital-trabalho; A relação do 
trabalho com os complexos da arte, cultura e educação; Educação do campo, educação 
popular, EJA, letramentos e comunicação nas práticas e discursos de resistência; 
Diversidade e educação: raça, gênero, sexualidade, educação do campo e juventude; 
Trabalho, educação e movimentos sociais numa perspectiva histórico dialética. 

Núcleo 1 da Linha 2- Trabalho, educação, ontologia, estética e formação humana 

Ementa: Compreensão do trabalho como categoria fundante da reprodução social; 
Ontologia do ser social e a formação humana; Arte, cultura e educação como promotora 
da formação para a emancipação humana; A relação trabalho, educação e formação 

profissional no contexto da crise estrutural do capítal; Políticas de financiamento e de 
formação profissional no contexto neoliberal; Os fundamentos ontológicos da relação 
trabalho, arte e educação. 

Núcleo 2 da Linha 2-Movimentos sociais, educação popular, EJIA, educação do 
campo, práticas discursivas e gramáticas de resistência. 

Ementa: Os movimentos sociais: direito à educação e dimensäo pedagógica das 

lutas; A educação de jovens e adultos: aspecto metodológicos e políticas públicas; 
Educação do campo, educação popular, EJA, letramentos e comunicação nas práticas e 
discursos de resistência; A educação do campo, escola e formação de professores e os 
projetos de sociedade em disputa; Questöes étnico raciais, de juventude, de gênero, 
sexualidade e diversidades na relação com a educação e com as desigualdades sociais; 
As gramáticas de resistência no campo e na cidade e práticas discursivas nas ações 
coletivas transformadoras dos movimentos sociais. 

2. DAS VAGAS POR CURSO, LINHAS DE PESQUISA 

2.1 Para a presente Chamada Pública são ofertadas de 20 (Vinte) vagas para o Curso 
de Mestrado Acadêmico Intercampi em Educaçãoe Ensino (MAIE), distribuídas 
entre duas linhas de pesquisas, da forma como se especifica 
cada candidato(a) optar por apenas uma dessas linhas e um dos núcleos nelas 

seguir, devendo 

contidos: 

a) LINHA 1: Educação, Escola, Ensino e Formação Docente -9 vagas, 
distribuídas: 

Núcleo1-Escola, Curriculo, Educação, História e Sociedade -04 vagas; 
Núcleo 2-Estado, Politica Educacional, Ensino e Formação Docente-05 vagas; 



Projur 

pe 

b) UNHA 2: Trabalho, Educação e Movimentos Sociais-11 vagas, distribuídas: 
Núdeo 1- Trabalho, Educação, ontologia, estética e formação humana - 03 
vagas; 
Núcdeo 2 - Movimentos sociais, educação popular, EJA, educação do campo, práticas discursivas e gramáticas de resistência - 08 vagas. 

2.2 Dez por cento (10%) do total das vagas são destinadas a cotas afirmativas raciais, sendo uma (01) vaga para a Linha 01 e uma (01) vaga para a Linha 02. As vagas relativas a cotas afirmativas podem ser remanejadas de uma para outra linha. 

3 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

3.1 Período: 25 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2021. 
3.2 As inscrições para o processo seletivo de candidatos (as) ao curso do MAIE, para o 

primeiro período letivo de 2022, deverão ser efetuadas exclusivamente, através 
do envio de toda documentação digitalizada conforme os procedimentos 
informados nesta chamada pública. Não havendo nesta seleção entrega de 
documentação presencial ou via correios em virtude do estado de emergência de 
saúde pública decorente da pandemia do coronavírus, até dezembro de 2021. 

3.3 Somente substituirá o diploma de Graduação, para a inscrição da seleção para o 

curso de Mestrado, certidão emitida pelo setor competente da instituição do 

urso comprovando que ofa) aluno(a) cumpriu com todas as exigências da 

titulação e que o diploma se encontra em processo de expedição. No caso dola) 
graduandofa) ser aprovadofa), terá sua matricula condicionada à apresentagão do 
diploma de graduação ou declaração que ateste a Colação de Grau. 

3.4 Exigências para Inscrição - Poderão se inscrever candidatos(as) brasileiros(as) e 

estrangeirosos). No caso de aprovaão, ofa) candidato(a) estrangeirofaJao 
efetuar sua matrícula, deverá apresentar autorização de permanência e estudo do 

país, quando requerido pela legislação brasileira de imigração. 

3.5 No ato de inscrição dola) candidato(a)para o Curso de Mestrado está 
condicionado ao envio da documentação devidamente identificada. Ofa) 

candidatola) deve enviar através do FORMULÁRIO GOoGLE FORMS que será 
disponibilizado na página do MAIE/UECE. 

Arquivos/Documentos devem estar devidamente identificados e organizados, 
conforme abaixo: 
a) ARQUIVo 01 com NOME DO CANDIDATO/LINHA/NÚCLEO Ficha de 

Inscrição devidamente preenchida, contendo nome completo dola) 
candidatola), indicação da Linha de Pesquisa e do Núcdeo, e opção pela 
concorrência ampla ou pela a cotas afirmativas raciais. A ficha será via 

formulário google forms. Documentos de ldentificação. Cópia digitalizada 

das cédulas de ldentidade e do CPF, Título de eleitor com comprovantes das 

duas últimas votações e reservista (para os candidatos do sexo masculino). 
E Comprovante de Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00. 
realizado mediante emissão do DAE (documento de 



arrecadação estadual)., Em hipótese alyna, 
indeferimento da inscrição, a taxa será devotvid 

Instrução para emissáo da DAE 
Acesse a página da UECE http//www.uece.br 

2. Em Serviços e informativos, na opçho "ernnir DAE" 

Cidade "Fortaleza" 
seleciona"Mestrado MAIE" valor de 20 reais 
*CPF/CNPJ preencher o número de CPF do/a andidsto/a 

*Nome do contribuinte: colocar nome cornpleto dola candidatofa. 

b) ARQUIVO 02 com NOME DO CANDIDATO/UNHA/NÓCLEO -Ficha de Produho 
Academica e Curriculum Lattes atualizado, com comprovantes dedeneste 

digitalizados. A Ficha de Produção Academica ests disponivel no sts do MAE 
http://www.uece.br/maie, E somente aceito o envio de comprovantes no do 
da inscrição. Serão válidas apenas as comprovaçbes relstivas as Kns 5 
anos. Comprovantes de graduação: Cópia digstalizada do diplorna do curso de 
graduação reconhecido pelo MEC, licenciatura, bacharelado e tecrókgo, ou do 
comprovante que o substitua ou da declaraçso de concusso de yadua~o, 
reconhecida pelo órg�ão competente; Cópia digitalizada do histórkco esolr do 

curso de graduação; Duas fotos 3x4 recentes, iguais e frontal. 

c)ARQUIVo 03 com NOME DO CANDIDATO/UNHA/NÚCLEO -Projeto de 
Pesquisa, em duas (02) cópias, uma (01) com identificação e uma (01) outra 
sem identificação. O Projeto de Pesquisa deve estar em cosonáncia com a 
Linha de pesquisa e o Núcleo temático indicado pelola) candidatola). Deverá 
conter no mínimo 11 (onze) e no máximo 13 (treze) laudas (sem contar a folha 
de rosto e bibliografia); ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaço entre linhas 1,5, margem superior e inferior com 2,5 an, margem 

esquerda e direita com 3,0 cm, papel tamanho A4, alinhamento justificado, 

páginas numeradas. Uma cópia do projeto de pesquisa deve contemplar os 

seguintes elementos: folha de rosto, na qual conste a identificação do (a) 

candidato (a), do título do projeto, do nome da linha e do núdeo, o qual se 

inscreveu; uma segunda página com título do projeto e resumo com no máximo 

15 linhas; na terceira página em diante, constar os seguintes tens: titulo do 

projeto, justificativa/problematização, objetivos, base teórica preliminar, 

procedimentos metodológicos e referências, conforme exigências da ABNT. E 

na outra cópia, o candidato deve manter o anonimato. Se as duas cópias 

vierem com identificação o/a candidato/a é automaticamente eliminado/a. 

d) ARQUIvo 04 com NOME DO CANDIDATO/LINHA/NÚCLEO - Autodedaração 

Afirmativa Negros/as (pretos/as e pardos/as). A autodecdaração afirmativa 

assinada pelo/a candidato/a. O modelo da Autodeclaração é disponibilizada no 

site do MAIE no endereço eletrônico http://www.uece.br/maie. 

3.6 0 deferimento da inscrição do/a candidato/a está condicionado ao peno 

atendimento dos procedimentos indicados desta chamada pública, devendo o 

candidato realizar apenas uma única inscrição. 
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3.7 A Comissão da Seleção e a Coordenação do PPGE não se responsabilizam por 
inscrições não efetivadas e/ou não recebidas por motivos de ordem técnica no 
manuseio de computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento de 
linhas de comunicaç�o, queda de energia elétrica, ou quaisquer impedimentos de transferência de dados à página de inscrição. 

3.8 Não será permitida a indusão de documentos exigidos no ato da inscrição após 
a homologação desta, nem nos recursos das etapas do processo seletivo. 

390 MAIE, em conformidade com deliberação do colegiado, aprovada em reunião 
do dia 26 de julho de 2021, institui uma política de ações afirmativas, 
fundamentada no procedimento de heteroidentificaç�o complementar a auto 
dedaração dos/as candidatos/as negros/as (pretos/as e pardos/as), para fins de 
preenchimento das vagas reservadas. A presente seleção contará com 20% das 

vagas-ou seja, 04 (quatro) vagas que serão destinadas aos/às candidatos/as 

aprovados/as que optarem pela Politica de Acesso Afirmativo no momento de 
sua inscrição. As 04 (quatro) vagas destinadas para os (04) quatro núcleos das 

duas linhas de pesquisa do MAIE, sendo, portanto, uma vaga para cada núcleo. 
O não preenchimento de vagas no núcdeo transfere-se a vaga para o núdeo da 
mesma linha, e o não preenchimento de vagas numa das linhas, transfere-se as 

vagas paraa outra linha. 

a) Candidatos/as não optantes e optantes autoidentificados/as como negros/as 
(pretos/ase pardos/as) submeter-se-ão às mesmas regras e deverão cumprir 
igualmente todas as etapas seletivas estabelecidas neste edital. A nota de 
corte será a mesma, para todos/as os candidatos/as. 

b) Os/as candidatos/as autodeclarados/as negros/as (pretos/as e pardos/as) 
serão entrevistados/as (plataforma Google Meet, 
marcados, enviados por e-mail aos/as candidatos/as), por uma comissão de 
heteroidentificação para que n�o haja desvio da finalidade da politica de 
ações afimativas, após as duas primeiras fases. 

com data/horário 

c) No momento da entrevista, o/a candidato/a optante deverá estar, em mãos, 

com o documento de identificação utilizado para realizar a inscrição no 

processo seletivo; 

d) A comissão de heteroidentificação irá tolerar, no máximo, 5 (cinco) minutos 

de atraso para que o/a candidato/a optante se apresente na sala virtual, com 

áudio e video habilitados e em funcionamento, caso contrário, poderá ser 

considerado falta; 

e) O/A candidato/a optante deverá realizar sua entrevista em local com boa 
iluminação, de prefeência à luz natural, cabendo a comissão avaliar tais 
condições no momento da entrevista; 

f) Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para realização da 

entrevista para candidatos/as optantes atrasados/as e ausentes nos dias 
agendados para entrevista; 
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8 Os/As eandidatos/as autodeclarados/as negros/as (pretos/as e pardos/as) que 
não comparecerem na entrevista de heteroidentificação ou que não forem 
reconhecidos como tal pela banca serão eliminados/as mesmo que tenham 
obtido aprovação na 18 e 2 fases da seleção, em conformidade com o que 
dispõe a Resolução 1657/2021, no seu Art. 5- $ 4 

3.10 A divulgação da hamologação da inscriçäo será na data e horárlio conformeo 
cronograma na pågina eletrônica do MAIE. 

a OA) candidatofa) com inscrição indeferida poderá impetrar recurso conforme 
modelo disponível na página eletrônica do MAIE contra o indeferimento de 
seu pedido de inscrição junto à Coordenação do MAIE através do endereço de 
e-mall utilzado na inscrição(chamadapublica.maie@uece.br) na data e 
horárlo conforme o cronograma, não cabendo recursos adicionais, na esfera 
administrativa, em relação à decisão adotada no julgamento do recurso pela 
Coordenação do MAIE. 

b) A homologação da inscrição do/a candidato/a está condicionada ao 

Cumprimento de todas as exigências constantes do Edital. As informações 
relativas ao deferimento/indeferimento das inscrições serão fornecidas via e- 
mail, sendo de inteira responsabilidade do/a candidato/a o cadastro de um e- 
mail válido no formulário eletrônico de inscrição desse processo seletivo. 

4. DAS FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
4.10 processo seletivo será realizado em etapas eliminatórias e/ou classificatórias; 

4.2 Cada etapa do processo seletivo será conduzida por bancas examinadoras 

compostas por professores/as das Linhas de Pesquisa do MAIE e dos seus respectivos 
núcleos. 

4.3 O Processo seletivo será composto pelas seguintes fases: 

a) Primeira fase: Avaliação do projeto de pesquisa (ELIMINATÓRIA E 

CLASSIFICATÓRIA). 
b. Segunda fase: Arguição oral virtual do Projeto de Pesquisa (ELIMINATÓRIA E 

CLASSIFICATÓRIA). 
C. Terceira fase: Análise da Ficha de Produção Acadêmica e conferência do 

Curriculo Lattes-CNPQ (CLASSIFICATÓRIA). 

4.4 Primeira Fase: PERÍODO DA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA FASE (AVALIAÇÃO DO 
PROJETO DE PESQUISA -ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA): 01 A 14 DE DEZEMBRO 
DE 2021. 

4.4.1 Para cada projeto de pesquisa será atribuída nota numa escala de 0 (zero) 
a 10 (dez) pontos. 

4.4.2 A avaliação do projeto de pesquisa dola) candidato(a), em sessão fechada 
e restrita, será feita pela banca examinadora de cada Linha/núcleo. A pontuação
minima exigida no projeto de pesquisa é nota 7,0 (sete), sendo desclasificado 
(a) aquele (a) que não atingir tal nota. 
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4.4.3 Serão desclassificados os projetos de pesquisa que n�o estejam no âmbito 
das discussões travadas nas linhas/eixos e/ou com a disponibilidade de 
orlentação por parte dos docentes. Os Projetos de Pesquisas que não atendam 
aos interesses das linhas de pesquisas e núcleos serão desclassificados. 

4.4.4 Os Projetos de Pesquisa serão analisados considerando a relevância do 

tema, a clareza na formulação dos objetivos, a consistência teórico 
metodológica, a exequibilidade da proposta e a pertinência da temática à área 

de concentração do curso e aos interesses de pesquisa dos(as) orientadores(as) 
disponíveis neste processo seletivo para a linha de pesquisa escolhida pelofa) 

candidatola). 
4.4.4.1 0 projeto de pesquisa é uma proposta preliminar da pesquisa que ola) 
candidato(a) gostaria de desenvolver no Mestrado, com vistas a evidenciar os 

interesses específicos de cada candidato(a) e sua capacidade de elaborar um 
projeto de pesquisa original, no qual deverão ser demonstradas as capacidades 

de: 

a) Convergência do projeto coma linha de pesquisa e núcleo escolhido pelofa) 

candidato(a) no período de inscrição (Até 1,5}; 

b) Texto argumentativo que apresente coerência, coesão e clareza (Até 1,5); 

c)Pensamento autônomo e crítico (Até 2,0); 

d) Capacidade de formular o problema e os objetivos de pesquisa com clareza, 

pertinência, coerência e articulados com as teorias sociais e educacionais e 

metodologias propostas (Até 3,0); 

e) Viabilidade objetiva da realização do projeto e condições de orientação por 

parte dos docentes envolvidos na linha de pesquisa pretendida pelo(a) 

candidato(a) (Até 2,0). 

4.4.5 O Projeto de pesquisa a ser analisado por uma banca examinadora, em 

conformidade com o item 3.5, item g, deve contemplar os seguintes pontos: 

título do projeto e resumo com no máximo 15 linhas; título do projeto, 

justificativa/ problematização, objetivos, base teórica preliminar, 

procedimentos metodológicos e referências, conforme exigências da ABNT. o 

projeto, nestas partes que exclui a folha de rosto, não pode conter nenhuma 

identificação, pois caso contrário se configura em quebra de anonimato e será 

eliminado. Considera-se quebra de anonimato: 

a) Qualquer referência explícita da autoria no corpo do texto ou em rodapé; 

b) citação, vinculada ao nome dola) candidatola), aola) seu(sua) orientadorfa) 

de graduação ou especialização; 

c)Qualquer referência do(a) candidatofa) em relação a participação em grupos 

de pesquisas ou eventos ou instituições que trabalham. 

4.4.6 Será considerado aprovadofa), nesta fase, o (a) candidato (a) que obtiver 

nota minima 7,0 (sete) na análise do Projeto de Pesquisa. 

4.4.7 O resultado desta fase será divulgado na página eletrônica do MAIE em 

data e horário conforme o cronograma. 
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4.4.8 O prazo para recurso do resultado desta fase será na data e horário conforme o cronograma, conforme modelo de recurso disponível na página eletrônica do MAIE. 
4.4.9 O resultado do recurso desta fase será divulgado na página eletrônica do MAIE, em data e horário conforme o cronograma. 

4.5 Segunda Fase: ARGUIÇÃO ORAL VIRTUAL D0 PROJETO DE PESQUISA E ENTREVISTA (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÖRIA). PERIOD0 DA REALIZACÃO DA SEGUNDA FASE: 03 A 07 DE JANEIRO DE 2022. 
4.5.1 A arguição oral dofa) candidato(a) será realizada em até 30 minutos em sessão vitual (videoconferência) síncrona, fechada e restrita, conforme data especificada no cronograma desta chamada pública na data e horário conforme O cronograma 

4.5.20 canal de comunicação que será através de link através Google Meet, para a realização da videoconferência, será divulgado em até 24h de antecedência no site do MAIE 

4.5.3 Para aprovação na arguição oral é exigida nota maior ou igual a 7,0 (sete), sendo desclassificadola) aquele(a) que não obtiver a pontuação mínima exigida nesta etapa, independente da sua aprovação na etapa anterior. 
4.5.4 O(a) candidato(a) que näo se apresentar à sessão, no dia e horário 
definidos, estará automaticamente desclassificado do processo seletivo. 

a) No caso de perda de conexão, a banca fará outras tentativas respeitandoo 
tempo de 30 minutos a que ofa) candidatofa) tem direito. 

4.5.5 Osfas) candidatos(as) deveräão apresentar documento oficial de identidade 
com foto para que a arguição oral possa ser iniciada. Esta etapa deverá ser 
gravada, exclusivamente, pelo Programa/Banca avaliadora. Fica claro quesomente esta gravação será considerada legítima no processo avaliativo coberto 
por essa chamada pública 

4.5.6 E condição para aprovação nesta fase: 

a) Articulação, discussão e sistematização das ideias apresentadas no Projeto 
de Pesquisa (Até 3,0); 

b) Domínio e discussão dos autores, teorias e metodologias propostas no 
Projeto de Pesquisa (Até 3,0); 

c) Disponibilidade dofa) candidato(a) para dedicaç�o exclusiva ao curso, 
independentemente de ser contemplado por bolsa e potencial para o 
desenvolvimento, em tempo hábil, dos trabalhos acadêmicos exigidos no 
curso de Mestrado (Até 1,0); 

d) Trajetória acadêmica e profissional do(a) candidato(a), apresentada no 
currículo e no histórico escolar, sua vinculação com o projeto apresentado, 
bem como eventuais publicações acadêmicas, que demonstram potencial 
para o desenvolvimento dos trabalhos exigidos no Mestrado (Até 3,0); 

4.5.7 O resultado desta fase será divulgado na página eletrônica do MAIE em 
data e horário conforme o cronograma. 
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4.5.8 O prazo para recurso do resultado desta fase será na data e horário 

conforme o cronograma, conforme modelo de recurso disponível na página 

eletrônica do MAIE. 

4.5.9 O resultado do recurso desta fase será divulgado na página eletrônica do 

MAIE, em data e horário conforme o cronograma. 

4.6 Tercelira Fase: ANÁLISE DA FICHA DE PRODUÇÃO ACADÊMICA E CONFERÈNCIA 

DO CURRÍCULO LATTES-CNPQ (CLASSIFICATÓRIA). PERÍODO DA REALIZAÇ�O DA 

TERCEIRA FASE: 14 A 17 DE JANEIRO DE 2022. 

4.6.1 A análise da Ficha de produção Acadêmica e conferência do Currículo 

Lattes do(a) candidato(a), em sessão fechada e restrita, será feita por cada 

banca examinadora, das respectivas Linhas de Pesquisa e núcleos. Será 

atribuída nota numa escala de zero (0) a 10 (dez) pontos. 

a) Esta fase tem caráter classificatório, será realizada de acordo coma Ficha de 

Produção Acadêmica apresentada e digitalizada no ato da inscrição, com a 

devida comprovação da produção acadêmica enviada no ato de inscrição. 

(Serão válidas apenas as comprovações relativas aos últimos 5 anos.) 

b) Ficha de Produção Acadêmica (Disponível no site do MAIE), com as devidas 

comprovações. Atenção: o(a) candidato(a) deverá organizar o conjunto de 

cópias digitalizadas de comprovação do currículo de acordo com a 

numeração apresentada no modelo "Pontuação da Ficha de Produção (ltem 

c". O[A) candidato(a) apresentará sua contagem de pontos também 

conforme o referido modelo. Os documentos (comprobatórios) deverão 

estar digitalizados nas dimensões originais. 

c) Os títulos, produção acadêmica e experiência profissional serão avaliados de 

acordo com a pontuação indicada no quadro seguinte: 

Pontuaçãoo 
Máxima Título 

Pontuação 

Certificado de Especialização na área de 0,5 ponto por certificado 0,5 

Educação e afins. 
Diploma de Licenciatura Plena. 
Atividades de pesquisa e de extensão 

1,0 ponto por certificado 
0,5 ponto por ano de 

participação em pesquisa. 
0,3 por ano 

0,1 por ano 

1,0 
1,0 

1,5 
Experiência de ensino. 
Experiências técnico-pedagógicas na área de 

educação. 
Livro integral publicado e com ISBN, na área de 

Educaçãoe afins. 
Capítulos de livros ou artigos publicados em 

periódicos cientificos da área de educação e 

afins. 
Trabalhos completos, na área de educação e 

afins, publicados em Anais de Congressos, 

Seminários e Simpósios. 

Resumos de Trabalhos, na área de educação e 

afins, publicados em Anais de Congressos, 

Seminários e Simpósios. 

0,5 

1,0 ponto por livro 1,0 

0,5 por capítulo/artigo 1,5 

0,5 por trabalho 1,0 

0,20 por trabalho 1,0 
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Bolsa de lIniclação clent/flca, extensäo e inlclação 0,5 por an0 

à docêncla. 
TOTAL 

1,0 

10,0 

d) Salienta-se que o preenchimento da Ficha de Produção pelofa) candidato(a) 
não implica na validação da pontuação, será felta por cada banca 

examinadora, das respectivas Linhas de Pesqulsa e núcleos. 

4.6.2 A ficha de produção e seus respectivos comprovantes deverão ser enviados 

peloslas) candidatos(as) no momento da inscrição conforme o item 3.5b. 

4.6.3 Dos comprovantes: 

a. No caso de artigos em periódicos: deverão ser enviados o endereço da 

revista; a primeira página do artigo; e a data de publicação do artigo; 

b. Em caso de capítulo de livro: deverão ser enviadas a ficha catalográfica; o 

sumário; e a primeira página do artigo; 

d. Em caso de artigo completo ou resumo expandido publicado em anais: 

deverão ser enviados o link dos anais do evento, com ISBN; e a primeira 

página do artigo. 

e. Serão válidas apenas as comprovações relativas aos últimos 5 anos (2017- 

2021). 
4.6.4 O modelo de Currículo Lattes poderá ser obtido na página web do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) 

lembrando que ele precisa estar atualizado no período correspondente a 

inscrição. 

4.6.5 O resultado desta fase será divulgado na página eletrônica do MAIE em 

data e horário conforme o cronograma. 

4.6.6 0 prazo para recurso do resultado desta fase será na data e horário 

conforme o cronograma.

4.6.7 O resultado do recurso desta fase será divulgado na página eletrônica do 

MAIE na data e horário conforme o cronograma. 

S DA APRoVAÇÃO, CRITÉRIOS DE DESEMPATE E RESULTADO FINAL 

5.1 A nota final de cada candidato(a) às vagas do mestrado será resultante do 

seguinte cálculo obtidas nas fases {NOTA FINAL = [NOTA Do PROJETO DE 

PESQUISAx1 (Peso 1) + NOTA DA ARGUIÇÃ0 ORAL DO PROJETO DE PESQUISA E 

ENTREVISTA x 2 (Peso 2)/3 (dividido por 3], acrescidas da pontuação obtida, a 

partir da ANÁLISE DA FICHA DE PRODUÇÃO ACAD�MICA E CONFERÊNCIA DO 

CURRÍCULO LATTES-CNPQ}. 

5.2 Em caso de empate na média final, deverão ser observados os seguintes 

critérios de desempate, obedecendo a ordem a segui: 

a) maior nota na NOTA DA ARGUIÇÃO ORAL DO PROJETO DE PESQUISA E 

ENTREVISTA 
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b) maior nota na análise do NOTA DO PROJETO DE PESQUISA 
c) maior nota na Prova de ANÁLISE DA FICHA DE PRODUÇÃO ACADÊMICA E 

CONFERÊNCIA DO CURRÍCULO LATTES-CNPQ 

5.3-Persistindo o empate, o desempate será feito mediante reexame de todas as 
provas e do projeto de pesquisa, conduzido por comissão especialmente designada pela Coordenação do Curso para tal. 

5.4 O resultado final será divulgado na página eletrônica do MAIE, em data e 
horário conforme o cronograma. 

6 DOS RECURSOS 

6.1 Somente caberá recurso administrativo, junto à Comissão de Seleção de que 
trata a presente chamada pública, nas datas especificadas nesta chamada pública e 

conforme o modelo fornecido na página eletrônica do MAIE. 

6.2 E assegurado ao(à) candidato(a), após a divulgação do resultado de cada etapa 

eliminatória e classificatória o direito à interposição de recurso nos prazos 
estabelecidos. 

6.3 Os recursos impetrados, em forma de requerimento, devem ser encaminhados 

à Comissäão de Seleção, no E-mail (chamadapublica.maie@uece.br) nos prazos 
estabelecidos. 

6.4 Não será permitida a inclusão de documentos exigidos no ato da inscrição, após 
a homologação desta, nem nos recursos das etapas do processo seletivo. 

6.5 As solicitações de recursos serão em primeira instancia julgadas pela Comissão 
de Seleção e em segunda instância pelo Colegiado do MAIE. 

7 PROFICIÊNCIA LEITORA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

7.1 Exige-se a Proficiência Leitora em Língua Estrangeira dola) candidatofa) 

aprovado(a) neste Processo Seletivo em um dos seguintes idiomas: inglês, francês ou 

espanhol, cuja opção ola) candidato(a) deverá manifestar no ato da inscrição. 

7.2 A Proficiência Leitora em Língua Estrangeira deverá ser comprovada pelo(a) 

candidato(a), caso seja aprovadofa) neste Processo Seletivo, no ato da matrícula no 

curso, ou até 12 (doze) meses contados a partir de sua matrícula no curso, mediante 

documento obtido em instituição competente. 

7.3 O(a) candidato(a) aprovado(a) neste Processo Seletivo e matriculado{a) no 

MAIE será desligadola) do curso caso não apresente a Proficiência Leitora em Lingua 

Estrangeira, dentro do prazo estipulado no item anterior. 

8. DAS DISPOSIÇÖES FINAIS 

8.1 Ao inscrever-se no processo seletivo, ofa) candidato(a) reconhece e aceita as 

normas 
estabelecidas nesta Chamada Pública. 
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8.2 Toda a documentação deverá ser enviada no momento de preenchimento do 
link do GoOGLE FORMS, no qual o candidato vai seguir a ordem definida para 

anexar os documentos. 

8.3-Será desclassificadofa) e automaticamente excluídola) do processo seletivo, 

ofa) candidato(a) que 
a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das 

fases da seleção. 

b) Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições 

estipuladas nesta Chamada Pública. 

c) Fizer mais de uma inscrição. 

d) Não comparecer virtualmente nas datas e horários previstos para arguição 
oral. 

8.4 A divulgação dos resultados parciais indicará apenas os(as) clasificados{as) em 

ordem alfabética. 

8.5 O número final de aprovados(as) poderá não preencher o total de vagas 

ofertadas, sendo inferior ao número de vagas estabelecido nesta Chamada Pública. 

8.6 No caso de não preenchimento das vagas de uma das linhas de pesquisa do Curso 

de Mestrado serão chamadosfas) oslas) candidatoslas) aprovadosfas)e 
clasificadoslas) na ordem decrescente de clasificação da outra linha de pesquisa. 

8.7 Não serão aceitos pedidos de revisões de provas e avaliações. 

8.8 Em caso de aprovação e classificação exige-se tempo integral ao Curso de 

Mestrado. Não há garantia de concessão de bolsa, auxílio ou translado de alunos, por 

parte do Curso de Mestrado Acadêmico Intercampi em Educaçãoe Ensino (MAIE). 

8.9 Toda a documentação dos(as) candidatos(as) não aprovados(as) deverá ser 

excluída da base de dados da Secretaria do MAIE até 30 (trinta) dias corridos após a 

publicação do resultado final, sendo destruídos após este prazo. 

8.10 Os casos omissos desta Chamada Pública de seleção serão resolvidos pela 

Comissão de seleção do MAIE/UECE. 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADDE DATA HORÁRIO LOCAL 

Site do 25/outubro a Até às 23h59min 

19/novembro Do dia 19/11/21 Inscrições MAIE 

de 2021 

23/Novembro Até às 18h Site do Resultado do deferimento das 
de 2021 MAIE 

inscrições 
Recursos referentes às inscrições 24/Novembro Até às Site do 

de 2021 23h59min MAIE 

Resultado dos recursos 26/Novembro Até às 18h Site do 

de 2021 MAIE 
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01 A de Avaliação Análise dos Projetos 14 

Dezembro/2021 interna 

Resultado da 12 Etapa - Projetos 16/Dezembro Até às 18h Site do 

de 2021 MAIE 

Recursos (13 Etapa) 17/Dezembro Até às Site 

de 2021 23h59min do mAIE 

Site do Resultado dos Recursos (12 Etapa) 20/Dezembro 
de 2021 

22/Dezembro 

Até às 18h 

MAIE 
Site do Divulgação do cronograma da 

arguição oral virtual dos projetos de 

pesquisa (28 Etapa) 
Arguição oral virtual dos projetos e 
análise da ficha de produção 
acadêmica (22 Etapa) 

Até às 
de 2021 MAIE 

23h59min 

03 a 07 de Horário de cada 
Janeiro/2022 candidato/a a ser 

divulgado no site 

Videconferência 

do MAIE 

Resultado 10 de Janeiro Até às 18h Site do 

de 2022. MAIE 

Recursos (22 Etapa) 11 de Janeiro Até às 23h59min Site do 
de 2022 MAIE 

Resultado dos recursos 13 de Janeiro Até às 18h Site do 
de 2022 MAIE 

14 a 17 de Avaliação Análise da Ficha de Produção 
Acadêmica (32 Etapa) Janeiro/2022 interna 

Resultado 18 de Até às 18h Site do 

Janeiro/2022 MAIE 

Recursos (3 Etapa) 19 de Até Site do 
aneiro/2022 23h59min MAIE 

Resposta aos Recursos 200 de Até às Site do 
Janeiro/2022 23h59min MAIE 

Resultado Final Preliminar 21 de Até às 18h Site do 
Janeiro/2022 MAIE 

24 de janeiro Até às 23h59min 
de 2022 

Recursos ao Resultado Final Site do 
Preliminar MAIE 

RESULTADO FINAL 25 de Janeiro Até às 18h Site do 
de 2022 MAIE 
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Fortaleza, 20 de outubro de 2021 

Prof. M.e. Hidelbrando dos Santos Soares 

Reitor da Universidade Estadual do Ceará - UECE 

O 
Clarice Rarretd de Alencar 

Assessora Juridica da FUNECE 
OAB-CE N° 19.826 


