
  
 

 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR PÚBLICA DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL 6º A 9º ANOS - 2023/2025  

 

Oferta Presencial Gratuita 
 

INSCRIÇÕES: de 03/04/2023 até 14/04/2023 - exclusivamente pelo endereço 
eletrônico que está ao final. 

 
OBJETIVOS DO CURSO: 
 

 1. Aprimoramento da formação inicial de Pedagogos especificamente no que 
tange ao aprimoramento de estudos sobre a relação entre o papel fundamental 
do conhecimento (científico/artístico/filosófico) na educação escolar dos 
adolescentes, segundo as orientações tanto da Pedagogia Histórico - Crítica, 
quanto da Psicologia Histórico Cultural; 
2. Estimular os estudos e a produção de monografias, que correspondam aos 
temas indicados pela Coordenação de Curso. 
 
NÚMERO DE VAGAS: 35 vagas 

 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 
A. Para o preenchimento de 15 vagas prioritárias a serem ofertadas para Pedagogo 
já inseridos em escolas públicas de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano. 
 
1. RG, CPF e Diploma de conclusão do Curso de Pedagogia devidamente registrado; 
2. Declaração  redigida pelo próprio candidato de não ter cursado nenhum curso de 
especialização ou de pós-graduação “stricto sensu” em instituição pública; 
3. Comprovação de estar trabalhando como pedagogo escolar há, pelo menos, um ano 
em escola da rede pública de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano; 
4. Escolha de um dos temas de interesse dentre os indicados pela Coordenação de Curso 
para elaboração da Monografia e apresentação de texto de justificativa da escolha 
realizada, a ser avaliado pela banca examinadora em caso de aprovação na prova 
escrita; 
5. Aprovação em prova escrita de caráter eliminatório. 
 
B. Para o preenchimento de 20 vagas a serem ofertadas para Pedagogo  
 
1. RG, CPF e Diploma de conclusão do Curso de Pedagogia devidamente registrado; 
2. Declaração redigida pelo próprio candidato de não ter cursado nenhum curso de 
especialização ou de pós-graduação “stricto sensu” em instituição pública; 
3. Escolha de um dos temas de interesse dentre os indicados pela Coordenação de Curso 
para elaboração da Monografia e apresentação de texto de justificativa da escolha 
realizada, a ser avaliado pela banca examinadora em caso de aprovação na prova 
escrita; 
4. Aprovação em prova escrita de caráter eliminatório. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  



 

SELEÇÃO: 17/04/2023 até 25/04/2023 

 

PROVA ESCRITA ELIMINATÓRIA:  
Dia: 17/04/2023 
Horário - 19:00h 
LOCAL: Ed. D. Pedro I - 7º andar Anf. 700 
 
MATRÍCULAS: de 27/04/2023 até 05/05/2023 
 

AULAS: de 09/05/2023 até 12/11/2024 
Acontecerão de forma presencial  
3ª e 5ª Feira das 19:00h às 22:00h 
 
 
COORDENAÇÃO: 
Coordenadora: Profa. Dra. Jussara Maria Tavares Puglielli Santos 
Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Maria Tereza Carneiro Soares 
 

 
 
Acesse o link abaixo e faça sua inscrição: 
 
SIGA (ufpr.br) 
 
Boa Sorte! 
 
 
 
 
 

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=3541

