
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - Câmpus Pelotas 

Departamento de Ensino de Graduação e Pós-graduação 
Curso de Pós-graduação lato sensu em Educação 

 
 EDITAL Nº 09/2018 

Dispõe sobre o processo de levantamento de 

docentes interessados em atuar no Curso de 

Pós-graduação lato sensu em Educação 

(CPGEdu) 

 
O Diretor-Geral do câmpus Pelotas do Instituto Federal Sul-rio-grandense, no uso de suas 

atribuições, informa que estarão abertas as inscrições para o processo de cadastramento de 

docentes do IFSul interessados em orientar estudantes em projetos de pesquisa obrigatórios 

para conclusão do curso, bem como ministrarem disciplinas, seminários e oficinas no curso de 

pós-graduação lato sensu em Educação do câmpus Pelotas. 

 

 

1.  Requisitos 

1.1 Os requisitos para o cadastramento são: 

a) Pertencer ao quadro docente do IFSul – Câmpus Pelotas ou Pelotas-Visconde da Graça; 

b) Possuir título de Mestre ou Doutor na área de Educação ou em Ensino de alguma das 

diversas áreas; 

c) Atender aos critérios da Linha de Pesquisa pretendida, conforme quadros abaixo: 

 

Linha 1 – Educação, Arte e Filosofia 

Disponibilidade Requisitos 

Orientar e/ou lecionar 
seminários da linha 
(noite de segunda, terça 
ou quarta - a combinar). 

Atuação em pesquisas que articulem Educação, Artes e Filosofia a 
partir de autores como Gilles Deleuze, Felix Guattari, Michel 
Foucault, Jorge Larrosa, Esther Diaz, Silvio Gallo, Tomaz Tadeu da 
Silva, Sandra Corazza, Friedrich Nietzche, Baruch Spinoza, 
Maurice Blanchot, Marc Augé, Stuart Hall e Judith Butler. 

 

 

 



 
 

Linha 2 - Ensino e Formação de Professores 

Disponibilidade Requisitos 

Orientar e/ou lecionar 
seminários da linha 
(noite de segunda, terça 
ou quarta - a combinar). 

Atuação em pesquisas que versem sobre ensino e aprendizagem, 
formação de professores, currículo e práticas docentes. 

 

Linha 3 – Conhecimento, Educação e Tecnologia 

Disponibilidade Requisitos 

Orientar e/ou lecionar 
seminários da linha 
(noite de segunda, terça 
ou quarta - a combinar). 

Atuação em pesquisas que articulem Conhecimento, Educação e 
Tecnologia a partir de autores como Zygmunt Bauman, Edgar 
Morin, Gaston Bachelard, Michel Maffesoli, Boaventura Sousa 
Santos, Michel Foucault, Stuart Hall, Pierre Lévy, Paula Sibilia e 
Juremir Machado da Silva. 

 

2.  Inscrições 

2.1 As inscrições deverão ser feitas de 02 a 13 de abril de 2018. A inscrição dar-se-á 

exclusivamente por e-mail para o endereço cpgedu.ifsul@gmail.com, com a expressão 

“Inscrição edital professores” no campo assunto. O e-mail deve conter os seguintes dados do 

candidato: nome completo, lotação, telefone de contato, endereço eletrônico, link para seu 

currículo Lattes e linha de pesquisa à qual se candidata. 

 

3.  Resultados 

3.1 Os resultados serão divulgados até o dia 19 de abril de 2018, na sala 421 B do Câmpus 

Pelotas e no site do Câmpus (http://www.pelotas.ifsul.edu.br/portal - seção Publicações > 

Editais > 2018). Os professores aprovados farão parte do colegiado do curso, podendo orientar 

estudantes e ministrar seminários de acordo com a necessidade do mesmo. 

 
MAIORES INFORMAÇÕES:  
Coordenação do Curso de Especialização em Educação - CPGEdu  

E-mail: cpgedu.ifsul@gmail.com 
Telefone: +55 (53) 2123 1159 

 

Pelotas, 20 de março de 2018. 

 

Lupi Scheer dos Santos 
Coordenação do CPGEdu 

 

http://www.pelotas.ifsul.edu.br/portal
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Departamento de Graduação e Pós-graduação 
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Diretor de Ensino 
 

Carlos Jesus Anghinoni Correa 
Diretor-Geral do Câmpus Pelotas 


