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1 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 A Coordenação do Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais: Abordagens 

metodológicas e processos de criação/UAB da Faculdade de Artes Visuais, com sede no Campus 

Samambaia, Rodovia Goiânia - Nerópolis, Km- 12, CEP 74001-970, na Cidade de Goiânia, Estado 

de Goiás, torna público que estarão abertas as inscrições para o referido curso. 

 

1.2 O curso será realizado no período de 17/03/2023 à 19/10/2024, totalizando a carga horária de 

360 horas, e será ministrado na modalidade de Educação a Distância. 

 

1.3 O Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais: Abordagens metodológicas e processos 

de criação destina-se a profissionais graduados na área de Licenciatura em Artes Visuais e áreas 

afins em cursos reconhecidos pelo MEC, que atuem como professores da disciplina na educação 

básica e/ou em espaço não-formais de arte. Seu principal objetivo é contribuir para a formação 

continuada de professores/as licenciados/as em Artes Visuais para atuar nos diferentes espaços e 

dimensões da Educação Básica bem como em contextos de educação não formal onde o ensino de 

artes visuais se faça presente. 

 

1.4 O curso será ofertado nos seguintes polos: Anápolis, Cavalcante, Cidade de Goiás, Goiânia e 

São Simão. Durante a oferta do curso estão previstos 4 encontros presenciais: dois realizados na 

sede do curso, em Goiânia (aula inaugural e encerramento, com as apresentações de TCC) e outros 

dois nos polos. 

 

1.5 O curso é gratuito.  

 
 

2 DA INSCRIÇÃO 

 

2.1 As inscrições serão realizadas no período de 16/12/2022 a 15/01/23 e deverão ser feitas 

exclusivamente via internet, no endereço informado: <https://eadmin.ciar.ufg.br>. 
 

2.2 No ato da inscrição, o candidato deverá: 
 

https://eadmin.ciar.ufg.br/


a) preencher o cadastro, para aqueles que ainda não o fizeram, na plataforma de inscrições EADmin 

do CIAR/UFG, no endereço:  <https://eadmin.ciar.ufg.br>. 

 

b) anexar na plataforma de inscrições plataforma de inscrições EADmin do CIAR/UFG, no 

endereço:  <https://eadmin.ciar.ufg.br> a documentação comprobatória dos requisitos mínimos para 

o processo seletivo, descritos a seguir: 

 

b.1 documento de identidade RG ou outro documento expedido por órgão público que, por lei 

federal, valham como identidade e CPF, anexados em um mesmo arquivo no formato PDF (Frente 

e verso); 

b.2 cópia em arquivo único em formato PDF do diploma de Licenciatura em Artes Visuais OU cópia 

do diploma em áreas afins reconhecido pelo MEC junto de comprovante de atuação docente em 

artes visuais (educação formal ou não-formal).  

b.3 exposição de motivos (Anexo I); 

b.4 ficha de avaliação do currículo preenchida (anexo II); 

b.5 cópias em formato PDF dos certificados e/ou declarações que comprovem o currículo (a partir  

de 2017) das atividades do quadro: 

 
I – Atividades de ensino (contexto formal e não-formal) 
II – Atividades de qualifcação (cursos, seminários, eventos) 
III – Participação em projetos educativos e/ou culturais 
IV – Produção intelectual e artística 
V – Atividades administrativas e de representação 
VI – Se servidor técnico-administrativo da UFG, cópia do contracheque (Obs: 
documento para análise curricular, não atribui pontuação). 

 

2.3 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. 

2.4 Para fins de comprovação de experiência, não serão aceitos documentos que: não apresentem 

a data de emissão; não apresentem identificação do emitente (CNPJ, por exemplo), não especifiquem 

a função exercida e o período exato de atuação, contendo mês e ano de início e de término, carimbo 

e assinatura do responsável pela emissão do documento.  

 

2.5 A UFG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos de ordem 

técnica, falhas e congestionamento de linhas de comunicação ou outros  fatores  técnicos  que 

impossibilitem a transferência dos dados, nem por falhas de impressão/digitalização de documentos, 

salvo quando a causa de tais fatos tenham origem na UFG. 

 

2.6 As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, 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. 

 
 

3 DAS VAGAS 

 

3.1. O número de vagas é de 162 (cento e sessenta e duas), sujeitos à alteração conforme 

plano de  trabalho aprovado para esta turma, incluídos os dez por cento (10%) destinadas a 

servidores da UFG. 

 

3.2. As 162 (cento e sessenta e duas) vagas estão distribuídas em 5 (cinco) polos nas 

seguintes  proporções: 

 

https://eadmin.ciar.ufg.br/
https://eadmin.ciar.ufg.br/


a) Anápolis – 30 vagas 

b) Cavalcante – 30 vagas 

c) Goiás – 30 vagas 

d) Goiânia – 42 vagas 

e) São Simão – 30 vagas 
 

Parágrafo único: a distribuição de vagas por polos estará sujeita à alteração conforme plano de 

trabalho aprovado para esta turma. 

 

3.3 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 Especialização em Ensino de Artes Visuais: Abordagens 

metodológicas e processos de criação/UAB será desenvolvido por uma Comissão de Seleção, 

designada pelo Conselho Diretor da Faculdade de Artes Visuais, de acordo com o regulamento do 

curso e com os procedimentos definidos neste Edital. 

 

4.2 A seleção constará de duas etapas: 

 

a) 1ª ETAPA: Exposição de motivos, de caráter classificatório e eliminatório (anexo I); 

b) 2ª ETAPA: Análise de currículo (comprovado) de caráter classificatório (anexo II). 

 

4.3.A exposição de motivos (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). 

 

4.4 O candidato que não atingir, no mínimo, nota sete (7,0) será considerado reprovado e eliminado 

do processo seletivo 

 

4.5. A avaliação do currículo será realizada pela comissão, considerando os seguintes elementos 

devidamente comprovados: participação em projeto de pesquisa e/ou culturais, publicações 

(capítulo, artigo, trabalho completo, resumo simples e resumo expandido em anais); participação 

em programas de iniciação científica; experiência profissional; apresentação de trabalho em eventos 

científicos; cursos de pós-graduação; disciplinas de pós-graduação como aluno especial; cursos de 

extensão; produção técnica; produção artística. 

 

a) A banca atribuirá   uma   única   Nota   de Títulos   (0,0   a   10,0)   para   cada   candidato. 

b) A coordenação do curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais: Abordagens 

metodológicas e processos de criação /UAB da Faculdade de Artes Visuais aprovou, às 

atividades desenvolvidas e comprovadas pelo candidato nos últimos cinco (5) anos, 

pontuação de acordo com a tabela em anexo III do edital. 

c) Para efeito de pontuação das atividades desenvolvidas e comprovadas pelo candidato nos 

últimos cinco (5) anos, serão considerados integralmente os anos de 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021. O ano de 2022 será considerado até o mês de publicação desse edital. 

d) Os pesos para o cálculo da Nota de Títulos são os seguintes: 

 
 

Atividades Peso 
I – Atividades de ensino (contexto formal e não-formal) 3 
II – Atividades de qualifcação (cursos, seminários, eventos) 3 
III – Participação em projetos educativos e/ou culturais 2 
IV – Produção intelectual 1 
V – Atividades administrativas e de representação 1 

 

 



4.6. Não haverá segunda chamada ou repetição da avaliação. 

4.7. O envio da documentação incompleta por parte do candidato, caracterizará desistência do 

mesmo e resultará na sua eliminação do processo seletivo. 

 

4.8. A classificação do candidato dependerá da média das duas notas da avaliação. 

 

4.9. Em caso de empate na nota da exposição de motivos, a classificação ordinal será feita de 

acordo com a idade dos candidatos, da maior para a menor. 

 

4.10. O resultado final do processo seletivo será publicado por meio eletrônico na página, em 

28/02/2023. 
 

4.11 Da divulgação final do resultado do processo seletivo constarão os nomes de todos os 

candidatos, com exceção daqueles considerados desistentes, bem como de suas respectivas notas. 

 
 

5 DA MATRÍCULA 

 

5.1 As matrículas serão realizadas no período de  02/03/2023 a 10/03/2023 por intermédio do  envio 

da documentação digitalizada e autenticada a um endereço eletrônico que será divulgado 

posteriormente. A documentação deverá estar em formato PDF legível, sob pena de indeferimento 

da confirmação de vaga: 

Obs: Todos os documentos solicitados devem ser salvos em formato  PDF, identificados (ex: 

CPF_fulano, RG_Fulano, Formulário_fulano) e encaminhado em um único e-mail. 

 

5.2 No ato da matrícula serão exigidos os seguintes documentos do candidato selecionado: 

 
a) Requerimento em formulário próprio da Secretaria do Curso; 

b) Cópia do último contracheque se servidor da UFG; 

c) Cópia da Carteira de identidade e do CPF; 

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

e) Foto 3x4, recente; 

f) Cópia do diploma (frente e verso) de graduação em Artes Visuais (licenciatura) ou em outros 

cursos superiores de áreas afins devidamente reconhecidos pelo MEC. Na falta do diploma 

apresentar duas vias da declaração de conclusão de curso, constando a data da colação de grau 

(documento original acompanhado de uma cópia autenticada); 

g) Cópia do histórico escolar do curso de graduação. 

h) Comprovante de endereço atualizado. 

 

5.3 A documentação deverá ser organizada de acordo com a sequência apontada no edital. Os 

documentos digitalizados deverão ser encaminhados em um único arquivo em formato PDF. 

Arquivos fora desse formato ou enviados separadamente serão desconsiderados. 

 

5.4 Somente será matriculado no curso o candidato selecionado que efetivamente comprove ter 

concluído curso superior devidamente reconhecido pelo MEC ou que concluirá o curso de 

graduação antes do início deste curso de especialização. 

 

5.5 O calendário de atividades do curso será divulgado na Unidade Acadêmica, a qual o curso está 

vinculado e através da homepage< https://fav.ufg.br/>. 



5.6 O candidato classificado que não concretizar a sua matrícula por falta da documentação exigida 

perderá o direito à vaga do respectivo curso. 

 

5.7 Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea. 

 

5.8 Não será permitido o trancamento de matrícula neste Curso. 

 
 

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo contidas 

nos comunicados e neste edital. 

 

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

cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de 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, e-mail e telefone na secretaria do curso, 

enquanto estiver     participando do processo de seleção. 

 

6.4. O prazo de recurso ao processo de seleção do Curso de Especialização em Ensino de Artes 

Visuais será de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a partir do horário de divulgação do resultado final. 

 

6.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Conselho Diretor da Faculdade de Artes 

Visuais em primeira instância. 

 
 

7 DO CRONOGRAMA 
 

 
Ação Período 

Divulgação do edital 16/12/2022 

Inscrições 16/12/2022 a 15/01/2023 

Homologação das inscrições 18/01/2023 

Recurso contra a homologação das inscrições 19/01/2023 e 20/01/2023 

Período de análise recurso homologação 23/01/2023 

Resultado final das inscrições homologadas 24/01/2023 

Período para análise da 1ª etapa 24/01/2023 a 06/02/2023 

Resultado preliminar da 1ª etapa 07/02/2023 

Período de recursos da 1ª etapa 08/02/2023 a 09/02/2023 

Périodo de análise recurso 1ª etapa 10/02/2023 

Resultado Final 1ª etapa 13/02/2023 



Período para análise da 2ª etapa 13/02/2023 a 20/02/2023 

Resultado preliminar da 2ª etapa 22/02/2023 

Período de recursos da 2ª etapa 23/02/2023 e 24/02/2023 

Périodo de análise recurso 2ª etapa 27/02/2023 

Resultado Final 2ª etapa 28/02/2023 

Divulgação do resultado final da seleção 28/02/2023 

 

 

 

 

Goiânia, 16 de dezembro de 2022. 

 

 

Profa. Dra. Lilian Ucker Perotto 

Coordenadora do Curso de Especialização em Ensino de Artes Visuais: abordagens 

metodológicas e processos de criação 
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ANEXO I 

ORIENTAÇÃO GERAL PARA REDAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVO 

 
 

Redija um texto apresentando argumentos que justifiquem seu interesse em realizar a 

especialização em Ensino de Artes Visuais: Abordagens metodológicas e processos de criação. 

Destacar experiência pedagógica, interesses pessoais e diálogos com autores(as). 

 

Configuração/Formatação do texto: 

 

- Fonte: Times New Roman,12. 

- Espaço1,5 

- Tamanho máximo: 2 (duas) laudas 

- Obrigatório arquivo em formatoPDF 

 

Indicações de referências bibliográficas: 

 

DE SOUZA, G. M. A.; ARAÚJO, G. C. de O.; DA SILVA, W. C. Vinte anos da Lei n.º 9.394/96, o 

que mudou? Políticas educacionais em busca de democracia. Retratos da Escola, [S. l.], v. 11, n. 20, 

p. 147–160, 2017. DOI: 10.22420/rde.v11i20.696. Disponível em: 

https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/696. Acesso em: 9 out. 2022. 

 

EISNER, Elliot. O que pode a educação aprender das artes sobre a prática da educação? Currículo sem 

fronteiras, v. 8, n. 2, pág. 5-17. Julho/dezembro, 2008. 
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ANEXO II  

FICHA DE AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO 

 

 

Nome do/a candidato/a: _______________________________________________________ 

 

I – Atividades de ensino (contexto formal e não-formal) 

 (Pontuação máxima 3,0 pontos) 

Critérios Atuação docente no ensino superior, médio ou fundamental, Atuação 

em espaços artísticos/culturais (museus, galerias, etc.), ações educativas, 

monitorias. 

Pontuação 

atingida 

Inserir a experiência (1,0) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

Inserir a experiência (1,0) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

Inserir a experiência (1,0) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

PONTUAÇÃO TOTAL NO ITEM I 00 

 

 

II – Atividades de qualificação (cursos, seminários, eventos) (Pontuação máxima 3,0 pontos) 

Critérios - participação em cursos, oficinas, seminários que tenham afinidade 

com a área de artes visuais, cultura e educação. 
Pontuação 

atingida 

Inserir atividade (1,0) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

Inserir atividade (1,0) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

Inserir atividade (1,0) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

PONTUAÇÃO TOTAL NO ITEM II 00 

 

 

III – Participação em projetos educativos e/ou culturais (2,0 pontos) 

Critérios: participação em projetos educativos ligados ou não a contexto 

escolar, a ONGs e OSCIPs, a secretarias de cultura que tenham afinidade com a 

área de artes visuais, cultura e educação. 

Pontuação 

atingida 

Inserir participação (0,5) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

Inserir participação (0,5) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

Inserir participação (0,5) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

Inserir participação (0,5) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

PONTUAÇÃO TOTAL NO ITEM III 00 

 

 



 

IV – Produção intelectual (1,0 ponto) 

Critérios – Artigo publicado ou aceito (prelo) em periódicos; ou Trabalhos 

completos publicados em anais de evento nacional ou internacional, Livro ou 

capítulo de livros com ISBN ou ISSN (formatos físicos ou digitais), Palestras 

realizadas, lives em eventos institucionais. Obra artística em 

exposição/ação/instalação individual, material audiovisual (video, documentário, 

filme autoral ou ficcional) assinado como direção, autoria de HQ, etc. 

Pontuação 

atingida 

Inserir produção (0,5) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

Inserir produção (0,5) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

PONTUAÇÃO TOTAL NO ITEM IV  

 

 

 

V – Atividades administrativas e de representação (1,0 ponto) 

Critérios – Cargos de coordenação, supervisão, gerências, participação de 

conselhos pedagógicos, núcleos docentes estruturantes, e atividades similares. 
Pontuação 

atingida 

Inserir atividade (0,5) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

Inserir atividade (0,5) Coloque aqui o(s) título(s) da(s) comprovação(ões) 00 

PONTUAÇÃO TOTAL NO ITEM V  

 

 

 

PONTUAÇÃO TOTAL 

ITENS 
Pontuação 

atingida 

1 Atividades de ensino (Pontuação máxima no item 3,0 pontos) 00 

2 Atividades de qualificação (Pontuação máxima no item 3,0 pontos) 00 

3 Participação em projetos educativos e/ou culturais (Pontuação máxima no 

item 2,0 pontos) 
00 

4 Produção intelectual (Pontuação máxima no item 1,0 ponto) 00 

5 Atividades administrativas e de representação (Pontuação máxima no item 

1,0 ponto) 
00 

PONTUAÇÃO TOTAL* 00 

 

* Esta pontuação só terá validade com os documentos comprobatórios. 
 

 


