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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

HISTÓRIA, CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA E EDUCAÇÃO 

DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

 

EDITAL Nº 002/2020 

 

 

Dispõe sobre os critérios de seleção de 

candidatos ao Curso de Especialização 

lato sensu História, Cultura Africana e 

Afro-brasileira e Educação das Relações 

Étnico-raciais. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A Coordenação do Curso de Especialização História, Cultura Africana e Afro-

brasileira e Educação das Relações Étnico-raciais da Faculdade de Educação, com 

sede na Rua 235, s/n – Setor Universitário, na cidade de Goiânia, Goiás, torna público 

que estarão abertas as inscrições para o referido curso. 

 

O curso é gratuito e será realizado no período de 22/04/2020 a 30/04/2021, totalizando a 

carga horária de 396h, e será ministrado às terças, quartas e quintas-feiras, das 19:00 às 

22:00h, na Faculdade de Educação da UFG. 

 

O Curso de Especialização História, Cultura Africana e Afro-brasileira e Educação 

das Relações Étnico-raciais destina-se a graduados em nível superior, que sejam 

professores ou gestores das redes de ensino, servidores técnicos administrativos de 

escolas de educação básica, membros de conselhos de educação ou de movimentos 

sociais ou sindicais ligados ao campo educacional, bem como demais interessados na 

temática. 

 

Este curso de especialização lato sensu é uma proposta de educação continuada de nível 

superior, visando complementar a formação acadêmica, atualizar e desenvolver novas 

habilidades profissionais, com objetivo de aprimoramento da atuação docente e dos 

demais profissionais da educação. Esta formação tem como objetivos: formar, em nível 

de pós-graduação lato sensu, profissionais da educação básica; promover a formação 

continuada de profissionais da educação da rede de ensino, com vistas a consolidar a 

implementação das leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008; contribuir com o 

fortalecimento e expansão das políticas públicas para promoção da igualdade racial; 

analisar criticamente as concepções e práticas das políticas de formação de professores 
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em curso no que se refere à inserção dos conteúdos de História da África e do debate 

étnico-racial nas escolas; compreender os fundamentos históricos que promovem a 

negação da cultura africana e afro brasileira como componentes essenciais de uma 

educação que conduza à emancipação; problematizar as desigualdades históricas que 

constituíram a sociedade brasileira, seu impacto na educação e na possibilidade de uma 

formação para a diversidade racial; estimular o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que promovam o debate crítico sobre o racismo nas escolas; oferecer aos 

professores conhecimentos histórico-políticos e culturais para a compreensão do 

preconceito, da discriminação étnico racial e do racismo como forma estratégica de luta 

para a superação dessas práticas nas relações sociais em geral e nas relações 

pedagógicas educacionais, em especial. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 03/03 a 22/03/2020. 

 

2.2. Não será cobrada taxa de inscrição no processo seletivo. 

 

2.3. O/a candidato/a deverá preencher o formulário de inscrição disponibilizado no site 

da Faculdade de Educação https://fe.ufg.br e enviá-la para o e-mail 

neadiufg2014@gmail.com, juntamente com os seguintes documentos digitalizados: 

 

a) Cópia da carteira de identidade e do CPF; 

b) Cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País; 

c) 1 foto de rosto tamanho 3x4 recente; 

d) Cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato; 

e) Cópia do diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC ou documento 

que comprove que o/a candidato/a concluirá o curso de graduação antes do 

início deste curso de especialização; 

f) Cópia do Histórico Escolar; 

g) Comprovante de vínculo empregatício em sistema, rede e/ou instituição de 

ensino de educação básica (documento não obrigatório); 

h) Comprovante de tempo de atuação como docente na educação básica 

(documento não obrigatório); 

i) Se servidor técnico-administrativo da UFG, cópia do contracheque; 

j) Declaração de que o candidato reconhece e está de acordo com a exigência de 

disponibilidade de, no mínimo, 20h semanais de dedicação ao Curso de 

Especialização lato sensu História, Cultura Africana e Afro-brasileira e 

Educação das Relações Étnico-raciais (formulário no site https://fe.ufg.br); 

k) Declaração de que o/a candidato/a não está matriculado/a em outro curso de 

especialização público e gratuito (formulário no site https://fe.ufg.br); 

l) Exposição de motivos (modelo no site https://fe.ufg.br); 

m) Termo de Autodeclaração Étnico-racial, para os/as candidatos/as que se 

autodeclararem pretos/as, pardos/as ou indígenas (formulário no site 

https://fe.ufg.br) 

 

2.4. Os portadores de títulos de curso superior e/ou graduação obtidos no exterior 

deverão apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou 

tratado internacional. 

 

mailto:neadiufg2014@gmail.com
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2.5. O/a candidato/a com deficiência deve indicar, no ato da inscrição, as necessidades 

específicas de acessibilidade para garantir sua participação no processo seletivo. 

 

2.6. Os/as candidatos/as travestis e transgêneros poderão indicar seu nome social no 

campo previsto na inscrição no processo seletivo, desde que apresentem documento 

comprobatório. 

 

2.7. Não serão homologadas inscrições com qualquer pendência na documentação. 

 

2.8. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do/a candidato/a, 

dispondo a instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não 

preencher o formulário de forma completa e legível e/ou que fornecer dados 

comprovadamente inverídicos. 

 

2.9. Ao inscrever-se no processo seletivo, o/a candidato/a reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste edital e as normas pertinentes emitidas pela Universidade Federal de 

Goiás. 

 

3. DAS VAGAS 

 

3.1. O número total de vagas ofertadas é 50 (cinquenta). 

 

3.2. Quarenta por cento (40%) das vagas destinadas a esta turma são reservadas a 

candidatos/as pretos/as, pardos/as ou indígenas (Resolução CONSUNI 07/2015), e dez 

por cento (10%) são reservadas aos servidores técnico-administrativos da UFG. 

 

3.3. No momento da inscrição, o/a candidato/a em reserva de vaga deverá assinalar essa 

opção no formulário de inscrição. 

 

3.4. O/a candidato/a que preencher e assinar Termo de Autodeclaração (preto/a, pardo/a 

ou indígena), uma vez aprovado/a, será convocado/a para a verificação a ser realizada 

pela Comissão de Heteroidentificação da UFG. 

 

3.5. Os/as candidatos/as à reserva de vagas estarão submetidos às mesmas etapas de 

seleção que os candidatos à ampla concorrência. 

 

3.6. Em caso de inexistência, insuficiência ou não aprovação, no processo seletivo, de 

número de candidatos/as pretos/as, pardos/as e técnicos-administrativos da UFG, as 

vagas serão redistribuídas para a ampla concorrência. 

 

3.7. Para todos/as os/as candidatos/as, os critérios e procedimentos de seleção serão os 

constantes neste Edital. 

 

3.8. Não há obrigatoriedade por parte da instituição de preenchimento da totalidade das 

vagas. 

 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
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4.1. O processo de seleção ao Curso de Especialização lato sensu História, Cultura 

Africana e Afro-brasileira e Educação das Relações Étnico-raciais será realizado por 

uma Comissão de Seleção constituída pela coordenação do curso e seus professores. 

 

4.2. O processo de seleção será desenvolvido na Faculdade de Educação, em local a ser 

definido e divulgado pela Comissão de Seleção. 

 

4.3. A seleção constará de duas fases: 

 

a) Prova escrita sobre uma temática do curso, de caráter eliminatório e 

classificatório; 

b) Exposição de motivos, de caráter classificatório; 

c) Persistindo o empate, serão utilizados os critérios definidos no item 4.8. 

 

4.4. A prova escrita tem caráter eliminatório e classificatório, não sendo permitida 

consulta a qualquer material durante sua realização. Será avaliada na escala de zero 

(0,0) a dez (10,0) pontos, sendo considerado/a aprovado/a nesta etapa o/a candidato/a 

que obtiver a nota mínima igual ou superior a sete (7,0). 

 

4.5. A exposição de motivos, que deverá ser enviada no ato da inscrição, tem caráter 

classificatório. Ela será considerada em caso de empate na prova escrita, sendo avaliada 

na escala de zero (0,0) a dez (10,0). 

 

4.6. O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 03/03 a 07/04/2020, 

de acordo com o seguinte cronograma: 

 

ETAPA DATAS 

Inscrições ao processo seletivo 03/03 a 22/03/2020 

Divulgação preliminar das inscrições homologadas 23/03/2020 

Prazo para recurso 24/03/2020 até 18:00h 

Publicação final das inscrições homologadas 25/03/2020 

Prova escrita 27/03/2020 

Divulgação preliminar do resultado da prova escrita 03/04/2020 

Prazo para recurso 06/04/2020 até 18:00h 

Publicação do resultado final do processo seletivo 07/04/2020 

 

4.7. O não comparecimento do candidato à prova escrita caracterizará desistência do 

mesmo e resultará na sua eliminação do processo seletivo. 

 

4.8. Em caso de empate na nota final, a vaga será destinada ao/à candidato/a que 

comprovar os seguintes critérios de acordo com a ordem disposta neste edital: 

4.8.1. Ser docente do quadro efetivo do setor público de educação básica; 

4.8.2. Maior tempo de atuação na educação básica como docente; 

4.8.3. Ser servidor técnico administrativo efetivo da rede pública de educação básica; 

4.8.4. Estar em exercício docente em instituição de educação básica da rede privada de 

ensino. 

 

4.9. O resultado final do processo seletivo será fixado no mural da Faculdade de 

Educação e divulgação por meio eletrônico na página https://fe.ufg.br em 07/04/2020. 

 

fe.ufg.br
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4.10. Na publicação do resultado final do processo seletivo constará o número de 

inscrição dos/as candidatos/as, a nota final e a situação (aprovado/a e classificado/a, 

aprovado/a e não classificado/a ou reprovado/a), de acordo com a ordem de 

classificação decrescente, e observando-se a aplicação dos critérios estabelecidos pela 

Resolução CONSUNI 07/2015, que estabelece a política de ações afirmativas na pós-

graduação da UFG. 

 

5. DA MATRÍCULA 

 

5.1. As matrículas serão realizadas presencialmente na Secretaria da Direção da 

Faculdade de Educação, localizada na Rua 235, nº 307, Setor Leste Universitário, 

Goiânia-GO, no período de 08 a 10/04/2020, das 14:00h às 21:00h. 

 

5.2. O/a candidato/a que não concretizar sua matrícula no período de 08 a 10/04/2020 

perderá o direito à vaga no respectivo curso. 

 

5.3. Findo o período de matrículas, não havendo o comparecimento de algum/a 

candidato/a classificado/a para o total das vagas ofertadas neste edital (50 vagas), será 

dado um prazo de 2 (dois) dias úteis, dias 13 e 14/04/2020, para que os/as candidatos/as 

com classificação imediatamente subsequente possam efetivar suas matrículas. Ainda 

havendo vagas ociosas, um novo período de matrícula poderá ser aberto à critério da 

coordenação do curso. 

 

5.4. Não havendo o completo preenchimento de vagas, o início, a continuidade ou o 

cancelamento do curso dependerá de decisão da coordenação do curso e do Conselho 

Diretor da Faculdade de Educação. 

 

5.5. Somente será matriculado no curso o/a candidato/a selecionado/a que efetivamente 

comprove ter concluído curso superior, devidamente reconhecido pelo MEC, até a data 

de início do curso. 

 

5.6. Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional. 

 

5.7. Não será permitido o trancamento de matrícula. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1. A inscrição do/a candidato/a implicará a aceitação das normas para este processo 

seletivo contidas neste edital. 

 

6.2. Acarretará a eliminação do/a candidato/a do processo seletivo, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer 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/a candidato/a deverá manter atualizado seu telefone e endereço na Secretaria do 

Curso enquanto estiver participando do processo seletivo. 

 

6.4. O prazo de recurso ao processo de seleção do curso de especialização História, 

Cultura Africana e Afro-brasileira e Educação das Relações Étnico-raciais será de 24 
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(vinte e quatro) horas corridas, a partir do horário de divulgação de resultado preliminar 

da homologação de inscrição e resultado preliminar final. 

 

6.5. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela 

coordenação do curso. 

 

 

 

Goiânia 02 de março de 2020. 

 

 

 

Profª. Ma. Kellen Cristina Prado da Silva 

Coordenadora do Curso de Especialização História, Cultura Africana e Afro-brasileira e 

Educação das Relações Étnico-raciais 

 

 

Profª. Drª. Lueli Nogueira Duarte e Silva 

Diretora da Faculdade de Educação 

 

 

 

 

 


