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EDITAL No. 025/2020 – PRPGEM – UNESPAR 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática - PRPGEM, da 

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, campi de Campo Mourão e União da Vitória, 

no uso de suas atribuições e considerando a Portaria nº. 81/2016-CAPES bem como o Edital 

020/2020 - PRPGEM, após análise e conferência das informações e documentos ao Conselho 

do Programa, torna pública a homologação das inscrições e convocação para entrevistas do 

processo de credênciamento docente. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

Os candidatos abaixo indicados tiveram suas inscrições homologadas, por atenderem aos 3.3 e 

3.4 do referido edital. Desta forma,  ficam convocados a comparecerem para realizar as 

entrevistas inerentes ao processo, nos termos do item 4.2 do referido edital, na seguinte 

conformidade. 

 

Nome Data Local 

Wellington Hermann 16/12/2020 às 09h00 Videoconferrência 

Rosefran Adriano Gonçales Cibotto 16/12/2020 às 09h30 Videoconferrência 

Luciano Ferreira 16/12/2020 às 10h00 Videoconferrência 

 

As entrevistas serão realizadas pelos membros do Conselho do PRPGEM, tendo por base as 

informações apresentas no currículo (e respectivos documentos comprobatórios) e na carta de 

intenções apresentada pelos candidatos. 

O não comparecimento do candidato para a entrevista, na data e horário, indicado implicará 

na desclassificação do processo de credenciamento de docentes permanentes do PRPGEM. 

As entrevistas serão realizadas via Google Meet, cujos links para acesso serão 

disponibilizados antecipadamente e individualmente aos candidatos, por meio do e-mail 

informado no Ficha de Inscrição do Processo de Seleção (Anexo I do edital 020/2020 – 

PRPGEM). 
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2. DAS INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 

O candidado abaixo identificado teve sua inscrição não homologada no processo de 

credenciamento de docentes permanentes do PRPGEM, por não atender os requisitos 

dispostos no item 3.3 e 3.4 do referido edital, na seguinte conformidade 

CPF do candidato Motivo para a não homologação 

734.321.485-34 

Não atendimento do item 3.3 d) e  atuar na área de 

Educação Matemática, considerando atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, bem como da obrigatória 

comprovação dessas atividades, exigida pelo item 3.4 c). 

 

A não homologação da inscrição implica na desclassificação do candidato do processo de 

seleção, nos termos do item 3.5 do referido edital. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do Programa de Pós-graduação em 

Educação Matemática – PRPGEM.  

 

Dúvidas, esclarecimentos ou solicitações de informações devem ser encaminhadas 

exclusivamente para o e-mail do PRPGEM: prpgem@unespar.edu.br. 

 

Campo Mourão, 10 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Everton J. G. Estevam 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática – PRPGEM 

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR 

Resolução 396/2020 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 

CREDENCIAMENTO DOCENTE PRPGEM - 2020 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome: CPF: 

E-mail: Telefone:  

Link Currículo Lattes: 

Link ORCid:  

Centro de Área e campus de vínculo na UNESPAR: 

 

Ano de Vinculação: 

 

Campus sede do PRPGEM ao qual 

deseja se vincular 
[    ] Campo Mourão [    ] União da Vitória 

 

2. PERFIL 

Áreas ou linhas de atuação: 

 

Nome do Programa e IES da titulação de doutor:  

 

Ano de Titulação: 

 

Título de Projeto(s) de pesquisa ao qual está vinculado:  

 

Vigência: 

 

Nome do Grupo de Pesquisa: 

 

Vínculo: 

 

Vínculo com outro programa de pós-graduação: 

[    ] Não possuo vínculo. 

[    ] Sim, possuo vínculo como (categoria docente) no Programa (nome de programa e 

instituição) 

Aponte a(s) linha(s) de pesquisa que possui proximidade: 

[    ] Tecnologia, diversidade e cultura em educação matemática 

[    ] Conhecimento, linguagens e práticas formativas em educação matemática 

Indique a(s) disciplina(s) da grade do Programa que poderá ministrar: 

 

 

Declaro ter conhecimento e aceitar os disposições do EDITAL No. 020/2020 – PRPGEM – 

UNESPAR. 

 

 

(Assinatura e Nome Completo)  
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ANEXO II – TERMOS DE COMPROMISSO 

 

Pelo presente termo de compromisso, eu (NOME COMPLETO), docente da 

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, lotado(a) no (CENTRO DE ÁREA), campus 

de (CIDADE), em virtude de minha participação no processo de seleção docentes 

permanentes do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Matemática - 

PRPGEM, nível de Mestrado,  com sede nos campi de Campo Mourão e União da Vitória, em 

caso de credenciamento, comprometo-me a permanecer no Programa, por um período 

mínimo de 4 (quatro) anos, referentes ao próximo quadriênio (2021-2024), na categoria de 

docente permanente, salvo por justificativa fundamentada e aprovada pelo Colegiado do 

Programa 

Da mesma forma, assumo o compromisso de prestar as informações necessárias para o 

preenchimento do relatório anual Coleta de Dados CAPES, bem como participar das 

atividades do programa, considerando a oferta de disciplinas e orientações e demais demandas 

emergentes. 

 

 

 

____________________, ____de________________   de _______. 

 

 

 

(Assinatura e Nome Completo)  

 


