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1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 A Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Unidade Acadêmica Especial 
Educação – Regional Catalão, no uso de suas atribuições, considerando a 
Constituição Federal de 1988, a Lei 9.394/96 (LDB) e o Plano Nacional de Educação 
– Lei 10.172 de 09 de janeiro de 2001, torna pública a realização de processo seletivo 
de candidatos para provimento de vagas do Curso de Aperfeiçoamento em 
Letramento para o Estudante com Deficiência – Modalidade a Distância. 
Este edital está fundamentado na Resolução CD/FNDE Nº 45, de 29 de agosto de 
2011 que estabelece orientações e diretrizes pela Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação – 
Secadi/MEC, financiado pelo FNDE/MEC e ofertado pela Rede Nacional de Formação 
Continuada de Professores da Educação Básica – Renafor. 
 
1.2 O processo seletivo será realizado segundo as regras aqui dispostas, as quais a 
Instituição se obriga a cumprir e que os candidatos que nele se inscreverem declaram 
conhecer e com elas concordar. 
 
2 DA VALIDADE 
 
2.1 Este Edital é válido pelo período que transcorre entre sua publicação e o término 
das matrículas no Curso de Aperfeiçoamento em Letramento para o Estudante com 
Deficiência – Modalidade a Distância, turma de 2017. 
 
3 DO CURSO, DAS VAGAS E DO PÚBLICO-ALVO 
 
3.1 O Curso de Aperfeiçoamento em Letramento para o Estudante com Deficiência – 
Modalidade a Distância é de inteira responsabilidade da Universidade Federal de 
Goiás e será ofertado na modalidade a distância, com atividades desenvolvidas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA - Plataforma Moodle). 
 

Estabelece normas do Processo 

Seletivo para ingresso de alunos no 

Curso de Aperfeiçoamento em 

Letramento para o Estudante com 

Deficiência – Modalidade a Distância. 



3.2 Para cursar as disciplinas/módulos é essencial que o aluno tenha condições de 
acessar regularmente a internet, disponibilidade de tempo para realização das 
atividades propostas pelos professores e tutores nas salas de aulas virtuais da 
Plataforma Moodle. 
 
3.3 Não serão cobradas mensalidades ou taxas.  
 
3.4 O Curso será realizado no período de novembro de 2017 a julho de 2018, 
totalizando uma carga horária de 180 (cento e oitenta) horas. 
 
3.5 Não haverá aulas presenciais.  
 
3.6 O Curso é destinado a portadores de diploma de ensino superior reconhecido pelo 
MEC. 
  
3.7 Serão oferecidas 250 (duzentos e cinquenta). 
 
3.8 O Curso destina-se a Formação Continuada de Professores de Educação Básica, 
Educação Especial e Demais Profissionais Vinculados à rede pública de ensino. 
Público Alvo:  
a) Professores de Ensino Básico e demais profissionais vinculados à rede pública 

seja, Federal, Estadual e Municipal, portadores de diploma de graduação, 
preferencialmente de conclusão de Pedagogia e demais licenciaturas e/ou áreas 
afins; 

b) Professores de Educação Especial, aqueles vinculados à rede pública seja, 
Federal, Estadual e Municipal, que atuam no atendimento educacional 
especializado em salas de recursos multifuncionais e nas classes comuns 
(professor de apoio) e demais serviços de Educação Especial. 

 
 
4 DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 O período de inscrição será de 25 de outubro a 23 de novembro de 2017. (alterado 
conforme edital complementar 01) 
 
4.2 A inscrição deverá ser feita exclusivamente via internet, acessando a página web 
https://ppgeduc.catalao.ufg.br/ ou a página web https://educacao.catalao.ufg.br. Não 
será aceita, em hipótese nenhuma, inscrição extemporânea. 
 
4.3 No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher cadastro disponível com 
todos campos solicitados. Ao completar o preenchimento dos campos, o candidato 
deverá enviar a solicitação de sua inscrição. 
 
4.4 A inscrição implica o conhecimento e aceitação das condições estabelecidas pela 
UFG neste edital, das quais o candidato não poderá, em hipótese alguma, alegar 
desconhecimento. 
 
4.5 A homologação das inscrições será publicada no endereço eletrônico da UAEE-
PPGEduc (https://mestrado_educacao.catalao.ufg.br) no dia 24 de novembro de 
2017. (alterado conforme edital complementar 01) 

https://educacao.catalao.ufg.br/


4.6 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 impossibilitarem a transferência dos dados, salvo quando 
a causa de tais fatos tenha origem na UFG. 
 
4.7 O candidato será responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição, 
dispondo a UFG do direito de excluir do processo seletivo, a qualquer momento, 
aquele que não preencher o formulário da inscrição de forma completa ou fornecer 
dados comprovadamente inverídicos. 
 
4.8 Não será cobrada taxa de inscrição. 
 
4.9 A inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados neste edital será 
cancelada automaticamente, a qualquer tempo. 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO E DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
5.1 Para a inscrição, o candidato deverá possuir CPF e e-mail próprio. 
 
5.2. O processo de seleção ao Curso de Aperfeiçoamento em Letramento para o 
Estudante com Deficiência – Modalidade a Distância, será desenvolvido por uma 
Comissão de Seleção, aprovada pela coordenação do Curso. 
 
5.3. O processo de seleção será realizado em etapa única por meio de Análise 
Curricular, de caráter classificatório e cuja pontuação final em ordem decrescente (da 
maior nota para a menor nota) determinará a classificação e ordem de preferência do 
candidato à matrícula no Curso de Aperfeiçoamento em Letramento para o estudante 
com deficiência. 
 

5.3.1. As informações constantes do formulário inscrição serão analisados pela 
Coordenação do Curso de Aperfeiçoamento em Letramento para o estudante com 
deficiência, com base nos critérios e pontuação apresentados no Quadro 1. 

 
5.3.2. A pontuação máxima obtida será de 100 pontos. 

Quadro 1 - Critérios de pontuação 

Atividades acadêmica 

Itens  Pontuação  Limite Pontuação  Documento a ser apresentado  

Publicação de trabalho 
completo em anais de 
eventos científicos  

2 pontos por 
cada publicação  

Máximo 10 pontos  Cópia do trabalho completo 
publicado nos anais dos eventos 
científicos  

Publicação de artigos 
em revistas científicas 
(com ISSN)  

5 pontos por 
cada publicação  

Máximo 10 pontos  Cópia do artigo na íntegra onde 
conste ISSN  

Publicação de livro e 
capítulo de livro  

5 pontos por 
cada publicação  

Máximo 10 pontos  Cópia na íntegra constando 
comprovação de autoria  

Obs.: Pontuação máxima para atividade acadêmica = 30 pontos 

Atividades Profissionais: Experiência e Atuação Profissional 

Itens Pontuação  Limite Pontuação  Documento a ser apresentado  

Professor da educação 
básica da esfera pública 

5 pontos a cada 
ano de trabalho 
como efetivo e 3 

Máximo 30 pontos Cópia da declaração de tempo de 
serviço, em papel timbrado da 
instituição/secretaria, datada e 



pontos a cada 
ano de trabalho 
como temporário 

assinada, informando o período da 
contratação (com início e fim) 

Professor de  
atendimento 
educacional 
especializado/ e ou de 
apoio à inclusão 
(educação especial) da 
esfera pública 

3 pontos a cada 
ano de trabalho 
como efetivo e 1 
ponto a cada ano 
de trabalho como 
temporário 

Máximo 25 pontos Cópia da declaração de tempo de 
serviço, em papel timbrado da 
instituição/secretaria, datada e 
assinada, informando o período da 
contratação (com início e fim). 

Professor na educação 
básica da rede 
particular de ensino 

1 pontos a cada 
ano de trabalho 

Máximo 10 pontos Cópia da declaração de tempo de 
serviço, em papel timbrado da 
instituição contratante, datada e 
assinada, informando o período da 
contratação (com início e fim). 

Empregado contratado 
sob o regime da CLT 
que atue em atividades 
compatíveis com o 
curso 

1 pontos a cada 
ano de trabalho 

Máximo 5 pontos Cópia da carteira de trabalho com 
nome, foto e número da carteira e 
páginas que comprovem a 
experiência. 

Obs.: Pontuação máxima para experiência Profissional = 70 pontos 

 

 
5.5. No caso de igualdade de notas finais dos candidatos, os critérios de desempate 
em ordem decrescente serão: 
I – Idade (dia, mês e ano), em favor do candidato mais idoso. 
II – Maior pontuação no critério Titulação de Formação. 
III – Maior pontuação no critério Experiência profissional. 
 
5.6. O resultado final do processo seletivo será homologado pela coordenação do 
curso e fixado no quadro de aviso da secretaria da UAEE e divulgado por meio 
eletrônico no sítio https://mestrado_educacao.catalao.ufg.br, em 27 de novembro de 
2017. (alterado conforme edital complementar 01) 
 
6 - DOS RECURSOS 
 
6.1 Todas as interposições de recurso referentes ao processo seletivo serão 
formalizadas através do e-mail <letrardeficiencia.ufg@gmail.com> à Comissão de 
Seleção do curso de Aperfeiçoamento em Letramento para o Estudante com 
Deficiência nas quarenta e oito horas após a proclamação dos resultados. 
 
6.2 Os recursos porventura interpostos deverão ser julgados pela Comissão de 
Seleção no prazo de até 48 horas após a divulgação do resultado, o qual será 
publicado no endereço eletrônico da UAE-PPGEduc 
(https://mestrado_educacao.catalao.ufg.br) 
 
7. DO CADASTRO, DA MATRÍCULA E DAS CHAMADAS SUBSEQUENTES 
 
7.1 Os candidatos classificados no processo seletivo (1ª chamada) estão 
automaticamente convocados para realizar a matrícula on line, por meio do envio dos 
documentos digitalizados para e-mail: <letrardeficiencia.ufg@gmail.com>, de 29/11 e 
30/11/2017. São os seguintes documentos: 



a) Diploma de graduação de Curso Superior reconhecido pelo MEC; 
b) Histórico escolar do curso de graduação; 
c) Documento de identificação (RG, Carteira de habilitação ou passaporte); 
d) CPF; 
e) Prova de estar em dia com o Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
f) uma foto 3x4, recente; 
g) Certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato. 
h) Documentos que comprovem a pontuação apurada na análise curricular, conforme 
quadro 1 deste Edital. Os anexos deverão estar, obrigatoriamente, na seguinte ordem: 
Primeiro - anexar Pasta 1 (nomear) com os documentos que comprovem a pontuação 
obtida (conforme Quadro 1); Segundo – anexar Pasta 2 (nomear) com os documentos 
que comprovem a experiência e atuação profissional. 
 
7.2 O candidato aprovado que, por qualquer motivo, não enviar os documentos que 
efetivam a matrícula no prazo estabelecido pelo presente Edital, perderá o direito à 
vaga e será substituído pelo candidato imediatamente subsequente na lista de 
classificação, não podendo, por isso, pleitear matrícula, ainda que existam vagas. 
 
7.3 As vagas oriundas de matrículas não efetivadas pelos candidatos classificados 
serão preenchidas por convocação da UAEE por meio de chamadas subsequentes 
dos candidatos na classificação. 
 
7.5 A publicação dos candidatos classificados em 2ª chamada, caso exista, será 
realizada em data a ser divulgada, na internet no sítio 
https://mestrado_educacao.catalao.ufg.br As matrículas destes convocados serão 
realizadas em data a ser divulgada pelo e-mail: <letrardeficiencia.ufg@gmail.com>, 
conforme item 7.1 deste Edital. 
 
7.6 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. 
 
7.7 O calendário de atividades do curso será divulgado no sítio 
https://mestrado_educacao.catalao.ufg.br/ 
 
7.8 Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea. 
 
7.9 Não será permitido o trancamento de matrícula. 
 
8 - DO CRONOGRAMA 
 
Todas as etapas do processo seletivo serão publicadas no sitio da UAEE/PPGEduc e 
obedecerão ao cronograma do quadro seguinte. (alterado conforme edital complementar 
01) 
 

Etapa do Processo Seletivo: Período: 

Período de inscrições 
25 de outubro a 23 de 

novembro de 2017 

Homologação das inscrições 24 de novembro de 2017. 



Divulgação do resultado final do processo seletivo 27 de novembro de 2017. 

Período para eventual interposição de recurso referente à primeira etapa. 27 e 28 de novembro de 2017. 

Divulgação do resultado final e lista de espera após julgamento de 

Recursos 
29 de novembro de 2017. 

Matrícula e envio de documentos dos candidatos classificados. 29 e 30 de novembro de 2017. 

Divulgação da lista de segunda chamada, se for o caso. A ser divulgado 

Matrícula e envio de documentos dos candidatos classificados em 2a. 
Chamada, caso exista. 

A ser divulgado 

OBS.: Este calendário poderá sofrer alterações dependendo do número de candidatos 
inscritos 

 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no 
site da UAEE/PPGEduc. 
 
9.2 Não será permitida transferência de alunos de outros cursos da UFG para o Curso 
objeto deste processo seletivo, assim como não será permitida a transferência de 
alunos desse Curso para outros cursos da UFG.  
 
9.3 Será eliminado, em qualquer época, mesmo depois de efetuada a matrícula, o 
candidato classificado que tenha participado do processo seletivo usando informações 
ou documentos falsos, ou outros meios ilícitos. 
 
9.4 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso 
ou instância competente. 
 
9.5 A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra 
natureza, ocorridas no decorrer deste Edital, mesmo que verificada posteriormente, 
inclusive após a matrícula, levará à exclusão do candidato, anulando-se todos os atos 
e efeitos decorrentes de sua inscrição e ou matrícula. 
 
9.6 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso 
ou instância competente. 
 

Catalão - GO, 23 de Outubro de 2017. 

 
Profª Drª Fátima Pacheco de Santana Inácio 

Chefe da UAEE/UFG 

 
Profª Drª Dulcéria Tartuci 
Coordenadora do Curso 


