
 

AVISO DE EDITAL Nº 07/2020-FL 

 

A Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás torna público aos interessados, que 

estarão abertas as inscrições para VAGAS REMANESCENTES do Curso de Extensão em 

Metodologias Ativas e Educação 4.0 na Educação Bilíngue para Surdos, a ser realizado no 

período de 21 de Outubro/2020 a 20 de Janeiro/2021, pelo site https://maeb.letras.ufg.br. 

 

 

Goiânia, 08 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Juliana Faria Guimarães 

Coordenadora do Curso de Extensão em  

Metodologias Ativas e Educação 4.0 na Educação Bilíngue para 

Surdos/FL/UFG 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr.  Jamesson Buarque de Souza 

Diretor da Faculdade de Letras/UFG 

https://maeb.letras.ufg.br/


 

EDITAL Nº 07/2020-FL 

EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA DE VAGAS REMANESCENTES 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. A Coordenação do Curso de Extensão em Metodologias Ativas e Educação 4.0 na Educação 

Bilíngue para Surdos da Faculdade de Letras, com sede na Alameda Palmeiras, Quadra A, Câmpus 

Samambaia, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, torna público que estarão reabertas as inscrições para 

de VAGAS REMANESCENTES para o referido curso; 

1.2. O Curso será realizado no período de 21 de Outubro/2020 a 20 de Janeiro/2021, on-line, 

totalizando a carga horária de 90 horas, de segunda à sábado, por meio de aulas virtuais na plataforma 

Google Classroom (Google); 

1.2.1  O início do curso está vinculado à liberação de recursos da Diretoria de Políticas Bilíngues de 

Surdos (DIPEBS) da Secretaria de Modalidades Especializadas (SEMESP) do Ministério da 

Educação (MEC). 

1.3. O Curso de Extensão em Metodologias Ativas e Educação 4.0 na Educação Bilíngue para Surdos, 

realizado com recursos da Diretoria de Políticas Bilíngues de Surdos (DIPEBS) da Secretaria de 

Modalidades Especializadas (SEMESP) do Ministério da Educação (MEC) sob responsabilidade da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás destina-se exclusivamente a professores da 

educação básica, da rede pública ou escolas conveniadas sem fins lucrativos, que tenham alunos surdos; 

1.4. Perfil do candidato: ser professor da educação básica da rede pública e privada (conveniada sem 

fins lucrativos) que trabalham com surdos. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições poderão ser realizadas por meio do seguinte endereço eletrônico 

https://maeb.letras.ufg.br  no período de 08/10/2020 a 15/10/2020; 

2.2. No ato da inscrição o candidato deverá enviar os seguintes documentos digitalizados em formato 

PDF para o e-mail: maeb.letras@gmail.com 

● Contracheque (holerite) comprovando a função de professor(a) da educação básica pública ou 

privada (sem fins lucrativos); 

https://maeb.letras.ufg.br/
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● Contracheque (holerite) comprovando que é servidor(a) da UFG (apenas para 

servidores(as)/UFG); 

● Documento de Identificação com foto. 

2.3. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato; 

2.4. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrições recebidas; 

2.5. Candidatos surdos terão preferência no preenchimento das vagas; 

 

3. DAS VAGAS 

3.1. São oferecidas 118 vagas remanescentes  

3.2. Para todos os candidatos, os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes deste Edital. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1. O processo de seleção ao Curso de Metodologias Ativas e Educação 4.0 na Educação Bilíngue para 

Surdos será desenvolvido por uma Comissão de Seleção, designada pelo Conselho Diretor da Faculdade 

de Letras, de acordo com o regulamento do curso e com os procedimentos definidos neste Edital; 

4.2. A seleção levará em consideração as redes de educação básica do Brasil a partir dos critérios: 

● ordem de inscrição; 

● comprovação de vínculo como professor(a) de educação básica; 

● trabalhar com alunos surdos. 

4.3. O preenchimento das vagas remanescentes obedecerá à ordem de classificação. Somente a relação 

dos aprovados será divulgada e em ordem de inscrição;  

4.4. O não atendimento do candidato às exigências estabelecidas caracterizará sua desistência e resultará 

na sua eliminação do processo seletivo; 

4.5. O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 18/10/2020, no site 

https://maeb.letras.ufg.br; 

4.6. O resultado final do processo seletivo será homologado pelo Conselho Diretor da Faculdade de 

Letras, representado por seu Diretor e divulgado no site https://maeb.letras.ufg.br no dia 20/10/2020. 

 

5. DA MATRÍCULA 
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5.1. Os alunos que forem selecionados de acordo com as normas do Edital, já estarão matriculados 

automaticamente e inseridos nos grupos previamente determinados; 

5.2. Os alunos matriculados no curso precisam ter disponibilidade de computador com internet para 

desenvolver as atividades de modo online. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1. A inscrição para seleção e matrícula do candidato implicará na aceitação das normas para este  

processo seletivo bem como das normas do curso quanto aos dias, horários e atividades estabelecidas 

contidas nos comunicados da coordenação e neste edital; 

6.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo de sanções penais cabíveis, 

a burla ou a tentativa de burlar quaisquer das normas definidas neste edital ou nos comunicados, bem 

como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo; 

6.3. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço, número de telefone, CPF e e-mail  na 

Secretaria do Curso, enquanto estiver participando do processo de seleção; 

6.4. O prazo de recurso ao processo de seleção da Coordenação do Curso de Metodologias Ativas e 

Educação 4.0 na Educação Bilíngue para Surdos será de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do horário 

de divulgação do resultado preliminar, por formulário disponível no sítio https://maeb.letras.ufg.br; 

6.5. O curso terá início apenas após a liberação de recursos por parte da DIPEBS/SEMESP/MEC e 

finalização do processo seletivo, conforme informações enviadas previamente a todos os alunos 

aprovados e matriculados. 

 

Goiânia, 08 de outubro de 2020. 

 

Profa. Dra. Juliana Guimarães Faria 

Coordenadora do Curso de Extensão em  

Metodologias Ativas e Educação 4.0 na Educação Bilíngue para Surdos 

 

Prof. Jamesson Buarque de Souza 

Diretor da Faculdade de Letras/UFG 

https://maeb.letras.ufg.br/

