
EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAUL ISTA 
- UNESP - DOUTORADO EM EDUCAÇÃO, PARA PREENCHIMENTO  DE 
VAGAS DO PROJETO DINTER, ACORDADO ENTRE A UNESP E O  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  DO 
CEARÁ. 

Estarão abertas, no período de 29 de outubro a 09 de novembro de 2012 , as 
inscrições para a seleção de candidatos ao Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Educação da  Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP - 
Universidade Estadual Paulista, referente ao Projeto de Doutorado 
Interinstitucional - DINTER, acordado entre a UNESP - Marília e o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE.  

Serão oferecidas 20 vagas para o Doutorado. O preenchimento das vagas 
ficará condicionado à aprovação dos candidatos no Processo seletivo, não 
havendo obrigatoriedade de que todas as vagas sejam preenchidas. 

1 - Das Inscrições: 

Poderão se inscrever os docentes pertencentes ao quadro efetivo do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 

As Inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pela internet, no site 
www.marilia.unesp.br/posedu, até o dia 09/11/1012. Os documentos 
necessários, abaixo relacionados, deverão ser entregues no IFCE ou enviados 
por SEDEX durante o período de inscrição junto com o comprovante do 
depósito bancário relativo à taxa de inscrição, para o seguinte endereço: 
 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará  
PROEN/Diretoria de Pós-graduação 
Avenida 13 de maio, 2081 
Benfica 
Fortaleza – Ceará 
CEP: 60531-040 

Não serão efetivadas as inscrições cuja documentação for postada fora de 
prazo ou estiver incompleta.  

Serão desconsiderados os documentos recebidos sem a efetivação da 
inscrição pela internet. 

Pagamento de Inscrições: 
 
Taxa: R$ 49,00 
Depósito Bancário: 
Banco: 001 (Banco do Brasil) 
Agência: 6605-2 
Nº da conta: 130111-X 
Favorecido: Unesp - Campus de Marília 



CNPJ: 48.031.918/0008-09 (Depósitos em outros Bancos) 
 
Documentos necessários para inscrição: 
 
- Comprovante do depósito bancário; 
- 1 foto 3x4; 
- Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor, Documento 

Militar); 
- Curriculum Lattes (CNPq) impresso, acompanhado de cópias dos 

comprovantes das atividades realizadas nos últimos 5 anos e uma cópia em 
CD;  

- Duas vias impressas do projeto de pesquisa e uma cópia em CD; 
- Cópia do Diploma de Graduação; 
- Cópia da Ata de defesa ou Diploma de Mestrado e do respectivo Histórico 

Escolar;  
- Cópia impressa da Dissertação de Mestrado;  
- Comprovantes de Proficiência em duas línguas estrangeiras (escolhidas entre 

inglês, Francês, italiano e Espanhol), sendo o Inglês obrigatório – ver anexo 1 
(os comprovantes poderão ser apresentados até o dia 06/12/2012).  

 
Poderá ser aproveitada a proficiência realizada no Mestrado, desde que 
devidamente comprovada a realização nos idiomas acima especificados. 
 
A cópia do currículo lattes e a cópia do projeto de pesquisa deverão ser 
entregues em um único CD. 
 
O projeto de pesquisa deverá conter na folha de rosto o nome do candidato, o 
título e a linha de pesquisa à qual se vincula. O projeto deverá ter no mínimo 5 
(cinco) e no máximo 20 (vinte) páginas, excluídas as utilizadas para 
bibliografia. O projeto de pesquisa deverá atender obrigatoriamente à ementa 
da linha, devendo compreender:  
- Resumo (20 linhas);  
- Introdução (contendo justificativa da relevância de estudo e evidenciando 

domínio da bibliografia fundamental sobre o tema);  
- Objetivos (geral e específicos);  
- Procedimentos metodológicos (método de abordagem e coleta de dados; 

forma de análise dos resultados);  
- Atividades e cronograma de execução;  
- Referências (de acordo com normas da ABNT).  

2 - Das etapas/ cronograma do processo seletivo: 

Os resultados do processo seletivo serão divulgados nos sites www.ifce.edu.br 
e www.marilia.unesp.br/posedu. 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas: 14/11/2012 

1a. etapa – Análise do projeto de pesquisa, da Dissertação de Mestrado e do 
Currículo Lattes.  



2a. etapa - Análise dos comprovantes de proficiência.  

Divulgação dos aprovados nas 1ª e 2ª etapas: 12/12/2012 

3a. Fase – Argüição dos candidatos aprovados nas etapas anteriores: 
17/12/2012 e 18/12/2012. A argüição dos candidatos será realizada no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará localizado na Avenida 13 
de maio 2081, Benfica, Fortaleza, Ceará, CEP: 60531-040, pela Comissão de 
Seleção do Dinter com a participação, por videoconferência, dos orientadores 
do PPGEdu.  

Divulgação do resultado final: 21/12/2012 

Matrículas dos aprovados: 08/01/2013 

Início das aulas: 23/01/2013. 

3 - Das disposições finais:  

O candidato com deficiência que necessitar de qualquer tipo de condição 
especial para a realização da arguição, deverá indicar claramente quais os 
recursos especiais necessários, por meio de solicitação específica, no ato da 
inscrição. 
Em caso de indeferimento da inscrição não haverá devolução da taxa de 
inscrição. 
O candidato que não comparecer à argüição ou não realizar a matrícula nas 
datas e horários estabelecidos será considerado desistente. 
Os documentos dos candidatos não aprovados deverão ser retirados no IFCE, 
no período de 01 a 31/01/2013. Após este período serão descartados.  
A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, bem como do Projeto DINTER 
UNESP/IFCE, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer espécie 
de desconhecimento. 

Informações: 

Faculdade de Filosofia e Ciências - UNESP - Campus de Marília 
Seção Técnica de Pós-Graduação 
Av. Hygino Muzzi Filho, 737 - Campus Universitário 
17525-900 - Marília / SP – Brasil 
Fone: (14) 3402-1336 
E-mail: posedu@marilia.unesp.br 
URL: http://www.marilia.unesp.br/posedu/ 
Horário de atendimento: 8h às 12h e das 14h às 16h 

 

Marília, 26 de outubro de 2012.  

 



ANEXO 1 
 
Comprovantes Válidos de Proficiência: 
 
- Para língua inglesa deve ser apresentado certificado do Test of English as a 
Foreign Language (TOEFL) em uma das modalidades: Paper Based Test com 
o resultado mínimo de 550 pontos, Computer Based Test com o resultado 
mínimo de 213 pontos, Internet Based Test com o resultado mínimo de 80 
pontos; ou do Test of English for International Communication - TOEIC (mínimo 
de 605 pontos) ou ainda do International English Language Test - IELTS 
(mínimo de 6,0 pontos), todos com validade de dois anos;  
- Para língua francesa, deve ser apresentado certificado da Aliança Francesa 
(mínimo de 70 pontos) ou diploma DALF ou DELF (mínimo = B2);  
- Para língua espanhola, deve ser apresentado Diploma de Espanhol como 
Língua Estrangeira – DELE – Nível B2 (Intermediário), emitido pelo Instituto 
Cervantes, ou Certificado de Español Lengua y Uso (CELU) - Nivel 
Intermediário;  
- Para língua Italiana, teste Lato Sensu do Instituto Italiano de Cultura, com 
aproveitamento igual ou superior a 50%, com validade de 5 anos;  
- Comprovante de aprovação na prova de proficiência em língua estrangeira 
realizada no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da FFC – Unesp - Marília, para os anos de 2011 ou de 2012, expedido pela 
Seção Técnica de Pós-Graduação desta Faculdade. 
- Comprovante de aprovação em prova de proficiência em língua estrangeira 
realizada pela Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e 
Extensão – FUNDEPE, com aproveitamento igual ou superior a 50%, com 
validade de dois anos.  
 
Os candidatos que não possuírem os comprovantes válidos deverão agendar a 
prova diretamente com a Fundepe, até o dia 09/11/2012. (*) 
 
 
(*) Informações sobre a prova de proficiência: 
 
Fundepe - Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão 
Fone/Fax: (14) 3311-9500 
e-mail: cursos@fundepe.com 


