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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. 

 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº1 

 

 

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

brasileira e Educação das Relações Étnico-raciais da UFG, no uso de suas atribuições, 

torna público o presente Edital Complementar Nº1, que revoga a suspensão temporária 

do Edital 002/2020 e retifica seu cronograma e etapas do processo seletivo, em razão da 

retomada das atividades acadêmicas e administrativas da UFG na modalidade remota, no 

contexto de pandemia de Covid-19 e da necessidade de manutenção do distanciamento 

social, conforme orientações dos órgãos sanitários nacionais e estaduais. Retifica-se, 

assim, o Edital 002/2020, que passa a ter a seguinte redação, nos referidos itens: 

 

1. No item 1, INFORMAÇÕES GERAIS, onde se lê: 

“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”. 

Leia-se: 

O curso é gratuito e será realizado no período de 23/02/2021 a 31/03/2022, totalizando a 

carga horária de 396h, e será ministrado na modalidade remota, pela Plataforma Moodle 

Ipê da UFG, obedecendo à Instrução Normativa nº 008/2020, que dispõe sobre o ensino 

remoto emergencial nos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu modalidade especialização 

e dá outras providências. As atividades síncronas, que requerem o encontro de docentes 

e discentes ao mesmo tempo no ambiente virtual, serão realizadas preferencialmente às 

terças, quartas e quintas-feiras, das 19:00 às 22:00h, conforme disposto no projeto 

pedagógico do curso. 

 

2. No item 4.3, DO PROCESSO DE SELEÇÃO, onde se lê: 

“A seleção constará de duas fases: 
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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”. 

Leia-se: 

A seleção constará de duas fases: 

a) Exposição de motivos, de caráter eliminatório e classificatório; 

b) Análise curricular, de caráter classificatório; 

c) Em caso de empate, serão utilizados os critérios definidos no item 4.8. 

 

3. No item 4.4, DO PROCESSO DE SELEÇÃO, onde se lê: 

“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)”. 

Leia-se: 

A análise curricular tem caráter classificatório e será avaliada na escala de zero (0,0) a 

dez (10,0). A pontuação atribuída aos itens obedecerá ao disposto no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Pontuação da Análise Curricular 
Itens Quantidade 

máxima 

Valor 

unitário 

(pontos) 

Pontuação 

máxima 

(pontos) 

Docente do quadro efetivo da rede pública de educação básica 1 1,0 1,0 

Tempo de experiência profissional na docência da educação 

básica na rede pública de ensino 

5 anos 0,6 3,0 

Docente do quadro efetivo da rede privada de ensino 1 0,8 0,8 

Tempo de experiência profissional na docência da educação 

básica na rede privada de ensino 

5 anos 0,3 1,5 

Tempo de experiência profissional em função de assistente ou 

técnico-administrativo da rede pública de educação básica 

5 anos 0,4 2,0 

Docente do quadro efetivo ou temporário do ensino superior na 

rede pública ou privada 

1 0,4 0,4 

Tempo de atuação como membro de conselhos de educação ou 

movimentos sociais ou sindicais relacionados ao campo 

educacional 

2 anos 0,2 0,4 

Pós-graduação lato sensu concluída em qualquer área 1 0,1  0,1 

Mestrado (acadêmico ou profissional) concluído em qualquer 

área 

1 0,3 0,3 

Doutorado concluído em qualquer área 1 0,5 0,5 

TOTAL 10,0 

 

4. No item 4.5, DO PROCESSO DE SELEÇÃO, onde se lê: 

“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)”. 

Leia-se: 

A exposição de motivos, que deverá ser enviada juntamente com a documentação para 

análise curricular, segundo orientações no item 4.7 e no Anexo I deste edital 

complementar, tem caráter eliminatório e classificatório, sendo aprovado/a o/a 

candidato/a que obtiver nota mínima 5,0. A exposição de motivos será avaliada na escala 

de zero (0,0) a dez (10,0) obedecendo aos critérios constantes do Quadro 2: 
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Quadro 2: Pontuação da exposição de motivos 

Critérios Pontuação 

1. Clareza, coesão e coerência de ideias 2,5 

2. Originalidade e obediência à norma padrão da língua portuguesa 2,5 

3. Relação entre a trajetória pessoal/profissional com a temática da 

especialização 

2,5 

4. Relevância do projeto pedagógico da especialização para o 

desenvolvimento profissional 

2,5 

TOTAL 10,0 

 

5. No item 4.6, DO PROCESSO DE SELEÇÃO, onde se lê: 

“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 

 

Leia-se: 

O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 16/10/2020 a 16/12/2020, 

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 

Envio da documentação comprobatória para análise 

curricular e do texto referente à exposição de motivos 

16/10/2020 a 20/11/2020 

Divulgação da banca avaliadora 23/11/2020 

Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo 14/12/2020 

Prazo para recurso 15/12/2020 até 18:00h 

Publicação do resultado final do processo seletivo 16/12/2020 

 

6. No item 4.7, DO PROCESSO DE SELEÇÃO, onde se lê: 

“O não comparecimento do candidato à prova escrita caracterizará desistência do mesmo 

e resultará na sua eliminação do processo seletivo”. 

Leia-se: 

O texto da exposição de motivos, bem como os documentos comprobatórios para a análise 

curricular deverão ser enviados para o e-mail especializacaoafrica@gmail.com até 

20/11/2020, de acordo com a listagem do Quadro 3, sob pena de caracterizar desistência 

do/a candidato/a, resultando na sua eliminação do processo seletivo. 
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Quadro 3: Lista de documentos para a análise curricular 
Itens Tipo de Documento 

Docente do quadro efetivo da rede pública de educação básica Declaração ou cópia do último 

contracheque 

Tempo de experiência profissional na docência da educação 

básica na rede pública de ensino 

Declaração ou cópia do último 

contracheque (desde que contenha a 

data de admissão) 

Docente do quadro efetivo da rede particular de ensino Declaração ou cópia da carteira de 

trabalho 

Tempo de experiência profissional na docência da educação 

básica na rede particular de ensino 

Declaração ou cópia da carteira de 

trabalho 

Tempo de experiência profissional em função de assistente ou 

técnico-administrativo da rede pública de educação básica 

Declaração ou cópia do último 

contracheque (desde que contenha a 

data de admissão) 

Docente do quadro efetivo ou temporário do ensino superior na 

rede pública ou privada 

Declaração ou cópia do último 

contracheque 

Tempo de atuação como membro de conselhos de educação ou 

movimentos sociais ou sindicais relacionados ao campo 

educacional 

Declaração 

Pós-graduação lato sensu concluída em qualquer área Certificado emitido por instituição de 

ensino superior credenciada pelo MEC 

Mestrado (acadêmico ou profissional) concluído em qualquer 

área 

Diploma ou ata de defesa emitida por 

instituição de ensino superior 

credenciada pelo MEC 

Doutorado concluído em qualquer área Diploma ou ata de defesa emitida por 

instituição de ensino superior 

credenciada pelo MEC 

 

7. No item 4.9, DO PROCESSO DE SELEÇÃO, onde se lê: 

“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”. 

Leia-se: 

O resultado final do processo seletivo será divulgado por meio eletrônico na página 

https://fe.ufg.br em 16/12/2020. 

 

8. No item 4.10, DO PROCESSO DE SELEÇÃO, onde se lê: 

“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”. 

Leia-se: 

Na publicação do resultado final do processo seletivo constará o número de inscrição 

dos/as candidatos/as, a nota obtida em cada etapa, 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. 

 

9. No item 5.1, DA MATRÍCULA, onde se lê: 

“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”. 

Leia-se: 

file:///C:/Users/Thiago/Desktop/NEADI/Especialização/Inscrições/fe.ufg.br
file:///C:/Users/Thiago/Desktop/NEADI/Especialização/Inscrições/fe.ufg.br
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As matrículas serão realizadas online, mediante orientações enviadas aos candidatos por 

e-mail e publicadas no site da Faculdade de Educação https://fe.ufg.br, no período de 

11/01/2021 a 13/01/2021. 

 

10. No item 5.2, DA MATRÍCULA, onde se lê: 

“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”. 

Leia-se: 

O/a candidato/a que não concretizar sua matrícula no período de 11/01/2021 a 13/01/2021 

perderá o direito à vaga no respectivo curso. 

 

11. No item 5.3, DA MATRÍCULA, onde se lê: 

"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”. 

Leia-se: 

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, de 18/01/2021 a 19/01/2021, 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. 

 

 

Goiânia 16 de outubro 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 
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6 
 

Anexo I 

 
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 

Redija um texto autoral descrevendo sua trajetória pessoal e profissional demonstrando sua 

inserção junto ao público-alvo do Curso de Especialização História, Cultura Africana e Afro-

brasileira e Educação das Relações Étnico-raciais, explicitando a pertinência de fazer este curso, 

suas motivações e expectativas em relação a esta formação, bem como as contribuições que ela 

poderá trazer para sua profissão. 

Configure o texto da seguinte forma: 

- Fonte Times New Roman, 12 

- Margens: Superior (2,5), Esquerda (3,0), Inferior (2,5), Direita (3,0) 

- Espaço 1,5 

- Tamanho máximo: 1 lauda (folha A4) 

- Arquivo em formato pdf 

 


