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EDITAL Nº 36/2018 - SEMEDI 
 

ABERTURA DE VAGAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

PARANAGUÁ PARA CURSO DE EXTENSÃO EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO INSTITUTO 

FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS PARANAGUÁ (PPGCTS IFPR). 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral de Paranaguá no uso de suas 

atribuições, torna público o Edital para abertura de vagas para o CURSO DE EXTENSÃO aos 

Profissionais da Educação integrantes do quadro da Secretaria Municipal de Educação de 

Paranaguáem parceriacom o Programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e 

Sociedade do Instituto Federal do Paraná – Campus Paranaguá (PPGCTS - IFPR) para 

cursar a Comunidade Educativa "Pós-graduação stricto sensu: possibilidades e 

desafios" 

 

1) DA BASE LEGAL 

 

Constituem a base legal deste edital: 

 

I. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

II.     A Lei nº 113/2009, dispõe sobre o Plano de cargos, carreira e remuneração do 
magistério público municipal de Paranaguá, e dá outras providências. 

III.    A Lei Complementar nº 49/2006, dispõe sobre a organização e estrutura do poder 
executivo do município de Paranaguá, fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras 
providências. 

 

2. DO OBJETIVO 

 

2.1 Receber inscrições de candidatos(as) para cursar as oficinas ofertadas pela SEMEDI no 

referido Curso de Extensão. 

 

 

3) DAS VAGAS E HORÁRIO 

 

3.1. Serão ofertadas vinte (20) vagas aos profissionais que integram o quadro do magistério 

da Secretaria Municipal de Educação de Paranaguá. 

 

3.2. O curso totaliza carga horária de 16 horas, sendo que cada oficina ofertará carga horária 

de duas horas (2h) 

 

3.3. O Curso está previsto para iniciar em 19/11/18 e encerrará dia 27/03/19, sendo dividido 

em dois períodos. 

 

3.4. Os horários das oficinas podem ser observados a seguir: 

Data Horário 
 
19/11/18 

 
18:30 h – 20:30 h 

Oficina 1– A Pós-graduação no Brasil Organização, 
possibilidades e o PPGCTS IFPR neste contexto. 
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21/11/18 

 
18:30 h – 20:30 h 

Oficina 2– Uma introdução ao campo CTS – 
Possibilidades no PPGCTS IFPR. 
 

 
26/11/18 

 
18:30 h – 20:30 h 

Oficina 3 – Como escrever/organizar um projeto de 
pesquisa? (PARTE 1) 

 

 
28/11/18 
 

 
18:30 h – 20:30 h 

Oficina 4 – Como escrever/organizar um projeto de 
pesquisa? (PARTE 2) 
Regras de citação – como evitar o plágio? 

 

 
18/03/19 

 
18:30 h – 20:30 h 

Oficina 5 O processo seletivo iniciou e agora? Como 
preencher o Currículo Lattes? Como realizar a inscrição? 

 

 
20/03/19 

 
18:30 h – 20:30 h 
 

Oficina 6 – Regras de citação – como evitar o plágio? 
 

 
25/03/19 

 
18:30 h – 20:30 h 
 

 
Oficina 7 – Como escrever e publicar um artigo cientifico 

 
27/03/19 

 
18:30 h – 20:30 h 

Oficina 8 - Como utilizar a tecnologia no desenvolvimento 
das atividades cientificas – uma introdução ao Mendeley 
 

 

  

3.5. Descrição das oficinas: 

 

Disciplina 
Oficina 1 – A Pós-graduação no Brasil – Organização, possibilidades e o PPGCTS IFPR neste 
contexto. 
Descrição – Esta palestra terá como objetivo apresentar a Pós-Graduação no Brasil e a sua forma 
de organização. Além disso, pretende-se situar o PPGCTS neste contexto, explorando também 
suas potencialidades e possibilidades. 
Ministrante(s) – Prof. Mateus das Neves Gomes 
Local – AUDITÓRIO /SEMEDI 
Horário –18:30 h (duração de no máximo 2 h) 
Público máximo – 30 pessoas (20 SEMEDI + 10 PPGCTS) 
 

Oficina 2 – Uma introdução ao campo CTS – Possibilidades no PPGCTS IFPR. 
Descrição – Apresentar uma introdução ao campo CTS e as possibilidades de pesquisa através 
desta temática. Além disso, apresentar as pesquisas em desenvolvimento no PPGCTS. 
Ministrante(s) – Prof. Marcos Vinicius Pansardi / Juliana Fonseca da Silva Linhares Bueno 
Local – Campus Paranaguá 
Horário - 18:30 h (duração de no máximo 2 h) 
Público máximo – 30 pessoas (20 SEMEDI + 10 PPGCTS) 

Oficina 3 – Como escrever/organizar um projeto de pesquisa? (PARTE 1) 
Descrição – Diferenciar os aspectos gerais dos diferentes tipos de projetos. 
Ministrante(s) – Prof. Leandro Angelo Pereira /Patricia Oliveira 
Local – AUDITÓRIO/SEMEDI 
Horário - 18:30 - 20:30 
Público máximo –20 pessoas  
Local – AUDITÓRIO/SEMEDI 
Público máximo – 30 pessoas (20 SEMEDI + 10 PPGCTS) 

Oficina 4 - Como escrever/organizar um projeto de pesquisa? (PARTE 2) 
Descrição – Elementos e características de um projeto de pesquisa. 
Ministrante(s) – Prof. Leandro Angelo Pereira / Patricia Oliveira  
AUDITÓRIO/SEMEDI 
Horário - 18:30 h - 20:30h 
Público máximo – 30 pessoas (20 SEMEDI + 10 PPGCTS) 

MARÇO - 2019 

Oficina 5 – O processo seletivo iniciou e agora? Como preencher o Currículo Lattes? Como 
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realizar a inscrição? 
Descrição – A proposta desta oficina é instruir sobre o preenchimento do currículo lattes e 
apresentar os cuidados necessários na submissão da inscrição ao processo seletivo. 
Ministrante(s) –Prof. Mateus das Neves Gomes 
Local – AUDITÓRIO/SEMEDI 
Horário - 18:30 às 20:30 
Público máximo – 30 pessoas (20 SEMEDI + 10 PPGCTS) 

Oficina 6 – Regras de citação – como evitar o plágio? 
Descrição – Apresentar as regras de citação para evitar o plágio acadêmico. 
Ministrante(s) – Prof. Emerson Luis Tonetti / Marlon Oliveira Alves da Silva 
Local – AUDITÓRIO/ SEMEDI 
Horário - 18:30 h -20:30 h 
Público máximo – 30 pessoas (20 SEMEDI + 10 PPGCTS) 

Oficina 7 – Como escrever e publicar um artigo cientifico 
Descrição – Apresentar as técnicas de escrita e organização de um artigo cientifico e as 
possibilidades de publicação. 
Ministrante(s) –Prof. Ezequiel Westphal 
Local – AUDITÓRIO/SEMEDI 
Horário - 18:30 h - 20:30 h 
Público máximo – 30 pessoas (20 SEMEDI + 10 PPGCTS) 

Oficina 8 – Como utilizar a tecnologia no desenvolvimento das atividades cientificas – uma 
introdução ao Mendeley 
Descrição – O Mendeley é um software colaborativo (acesso mediante registro), que permite a 
partilha de informação online. É mantido por pesquisadores graduados e desenvolvedores do 
software ligados a instituições de pesquisa, pois trata-se de um software livre. Apresenta a função 
de sincronização (processo através do qual é possível guardar no servidor Mendeley as 
referências do Mendeley desktop, deste modo todos os itens das pastas são salvaguardados no 
servidor). Além disso, outra vantagem de usar o Mendeley é poder pesquisar e encontrar os 
arquivos pelos campos: autor, título, ano, etc. O Mendeley tem duas versões, sendo elas: 
DESKTOP: é um software para gerenciar, compartilhar, ler, anotar, editar documentos científicos e 
citar bibliografias.  WEB: também possibilita gerenciar os trabalhos, tem uma rede acadêmica 
“facebook”, que permite descobrir tendências e conhecer pesquisadores de sua área 
Ministrante(s) –Ana Claudia Coutinho / Profª Cintia Souza Batista Tortato 
Local – AUDITÓRIO/SEMEDI 
Horário - 18:30 h - 20:30 h 
Público máximo – 30 pessoas (20 SEMEDI + 10 PPGCTS) 

 

4) DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. Período: as inscrições para a seleção do Curso de Extensão - Comunidade Educativa 

"Pós-graduação stricto sensu: possibilidades e desafios"estarão abertas de 17 de outubro a 

28 de outubro de 2018. 

 

4.2. Poderão inscrever-se os(as) candidatos(as) que sejam portadores de diplomas de curso 

de graduação de Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo Ministério da Educação. 

Será aceita declaração de conclusão de curso para os candidatos que concluíram a 

graduação recentemente. 

 

4.3. As inscrições poderão ser realizadas somente pelos profissionais lotados na Secretaria 

Municipal de Educação de Paranaguá. 

 

4.4. As inscrições serão realizadas somente na Secretaria Municipal de Educação de 

Paranaguá. 

 

4.5.Os documentos necessários para a inscrição deverão ser entregues em envelope lacrado 

na Secretaria Municipal de Educação de Paranaguá. 
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a) Ficha de inscrição preenchida (Anexo I) 

b) Cópia do histórico escolar e diploma da graduação 

c) Cópia de documento de identidade (RG) 

d) Carta de intenções (Anexo II) 

 

 

5) DA CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1. A classificação obedecerá duas etapas, a saber: 

 

a) ETAPA 1 – Análise documental– será observado a entrega dos documentos em 

envelope lacrado descritos no item 4.5  - etapa eliminatória; 

b) ETAPA 2 – Análise de mérito e relevância - através da Carta de intenções (Anexo II) 

– etapa classificatória; 

 

5.2. A análise da inscrição para o Curso de Extensão: Comunidade Educativa "Pós-

graduação stricto sensu: possibilidades e desafios"será realizada pela equipe técnica da 

SEMEDI responsáveis pela organização e homologação dos selecionados. 

 

5.3. Na Etapa 2 os candidatos serão classificados em ordem decrescente conforme a análise 

da carta de intenções através do Anexo II. 

 

 

6) DO CRONOGRAMA 

 

PERÍODO EVENTO LOCAL 

17/10/18 a 29/10/18 Inscrições Secretaria Municipal de Paranaguá 

 
30/10/18 

Homologação provisória das 
inscrições 

http://www.paranagua.pr.gov.br/semedi
.php 

 31/10/18 Recurso 
Homologação provisória das 

inscrições 

Secretaria Municipal de Paranaguá 

12/11/18 Resultado final http://www.paranagua.pr.gov.br/semedi
.php 

19/11/18 Inicio das atividades Secretaria Municipal de Educação 

 

7) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Informações contidas neste Edital, como datas, horários, locais e outras, poderão sofrer 

alterações, cabendo ao(à) candidato(a) o acompanhamento constante das eventuais 

retificações do mesmo no link:http://www.paranagua.pr.gov.br/semedi.php 

 

7.2. As informações pessoais fornecidas pelo(a) candidato(a) são de inteira responsabilidade 

do(a) mesmo(a). Declarações falsas acarretarão sanções previstas em lei (artigo 299 do 

Código Penal).  

 

7.3. Terá seu registro cancelado, em qualquer época, o(a) candidato(a) classificado que tenha 

realizado o Processo Seletivo ou o registro acadêmico usando informações ou documentos 

falsos ou outros meios ilícitos.  
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7.4. A SEMEDI poderá, por motivos relevantes, cancelar ou anular este Processo Seletivo, 

devendo o candidato do curso submeter-se a novas seleções em datas e locais fixados pelo 

SEMEDI/IFPR.  

 

7.5. A SEMEDI poderá, por motivos relevantes, cancelar o curso previsto neste Edital.  

 

7.6. Em caso de dúvidas, A SEMEDI-Paranaguá atenderá os candidatos através do telefone 

(41) 3420-2861, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às18h e pelo contato de e-mail:  

irabdalago@gmail.com e paulainaciopereira@gmail.com 

 

7.7.Qualquer informação em relação ao Processo Seletivo SEMEDI Paranaguá que o 

candidato venha a solicitar por telefone não se reveste de caráter oficial.  

 

7.8.Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Cursoda Comissão 

da SEMEDI. 

 

7.9. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) a interpretação deste Edital, bem como o 

acompanhamento da publicação de todos os atos, instruções e comunicados ao longo do 

período em que se realizará este Processo Seletivo, não podendo alegar desconhecimento ou 

discordância dos mesmos. 

 

7.10. Após a conclusão da(s) oficinas(s) o(a) candidato(a) receberá a certificação de 

participação. 

7.11. Contatos da SEMEDI: 

Secretaria Municipal de Educação de Paranaguá 

Rua Rua Antonio Fontes, 02, Centro, anexo a Biblioteca Municipal Leôncio Correia  

CEP: 83203-600 – Paranaguá – PR 

Fone: (41) 3420-2861 / 3420-2860 

E-mail: irabdalago@gmail.com / paulainaciopereira@gmail.com 

Página da SEMEDI:http://www.paranagua.pr.gov.br/semedi.php 

 

 

 

 

Vandecy Silva Dutra 

Secretária Municipal de Educação de Paranaguá 

Decreto  nº 10 em  01/01/2017 

 

 

* O original encontra-se assina 
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EDITAL Nº 36/2018 - SEMEDI 

 
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

CURSO DE EXTENSÃOEM PARCERIA COM O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – 

CAMPUS PARANAGUÁ (PPGCTS IFPR). 

1. Dados de identificação pessoal: 

Nome completo: 

Nome da Mãe:  

Nome do Pai:  

Idade:                                                                                       Estado civil:  

Dados da Carteira de Identidade: N°:                                      Data de expedição:          

Órgão expedidor:                                                                     N° do CPF:  

Endereço residencial:                                                               n°:                  

Complemento:                                                                          CEP:                                            

 Cidade:                                                                                    Estado:   

Endereço eletrônico 

Telefone comercial: (   ) 

telefone residencial: (   )                                          celular: (    ) 

Dados sobre a formação acadêmica: 

Curso superior (nome do curso):  

Instituição formadora:  

Ano de formação: 

3. Dados de identificação profissional: 

Instituição em que trabalha: 1º Padrão : 

                                              2º Padrão :  

4. Tenho disponibilidade de tempo para participar do Curso  (  ) sim     (  ) não 

                                                                     

     Paranaguá, _____ de outubro de 2018. 

 

 

____________________________________ 

                                                                                                          Assinatura              
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EDITAL Nº 36/2018 - SEMEDI 
                                     

 ANEXO II – CARTA DE INTENÇÕES 

                                            

À Comissão de Seleção da SEMEDI 

Eu, ***, CPF nº ***, residente e domiciliado à Rua ***(endereço completo, com bairro, cidade, 

estado, cep e telefones de contato), candidato/a ao Comunidade Educativa "Pós-graduação 

stricto sensu: possibilidades e desafios", apresento a seguir minhas intenções em relação ao 

curso. 

 

• Utilizar entre 1 até 2 páginas; 

• Explicitar em seu texto (corrido): 

a) os motivos que o levaram a solicitar inscrição ao Curso de Extensão; 

b) as suas expectativas quanto a cursar as oficinas pretendidas; 

b) justificativa de suas intenções, com base em suas próprias experiências profissionais e 

acadêmicas, se houver. 

• Dica: seja sucinto e objetivo em sua redação, cuidadoso no uso da língua 

portuguesa padrão. Para a formatação de seu documento, considerar as normas 

da ABNT para citações e referências (se houver). Utilize fonte Times New Roman 

ou Arial, tamanho 12, margens internas 2 cm e margens externas 2 cm, recuo de 1 

cm em início de parágrafo.  

 

Local/PR, ** de ** de 2018. 

 

 

Nome completo do candidato + assinatura/rubrica a próprio punho 
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EDITAL Nº 36/2018 - SEMEDI/IFPR 
 

ANEXO III – CRITERIOS DE ANÁLISE DA CARTA DE INTENÇÕES 

 

Critério Pontuação 
máxima 

Pontuação 
atribuída 

Trajetória Acadêmica, Histórico Escolar 2,5  

Expectativas em relação a disciplina pretendida 2,5  

Capacidade de pensamento crítico e analítico 2,5  

Comprometimento do aluno com a proposta acadêmico-
cientifica do programa de acordo com a carta de intenções 

2,5  

Total 10,00  

Obs.: Este documento somente será preenchido pela comissão avaliadora. 
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EDITAL Nº 36/2018 - SEMEDI 
 

ANEXO  IV - MINUTA DE RECURSO 

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO RESULTADO DO **** para o Edital 0......-

2018/SEMEDI-IFPR, realizado pela SEMEDI. 

Eu, ***, CPF nº, para concorrer a uma vaga no Comunidade Educativa "Pós-

graduação stricto sensu: possibilidades e desafios"através do Edital 0......-2018/SEMEDI -

IFPR  apresento recurso junto à Comissão de Seleção designada pela SEMEDI contra a 

decisão da mesma. 

A decisão objeto de contestação é ***(explicitar a decisão que está contestando). 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são (limite máximo de 500 

palavras): 

Se necessário anexe documentos, referências e/ou outras fontes externas, listando-as 

abaixo:  

**** 

**** 

 

     

Local/PR, ** de ** de 2018. 

 

Nome completo do candidato + assinatura/rubrica a próprio punho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


