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Bem-vindo(a) à Universidade Federal de Goiás, uma instituição que, ao 

longo de sua existência, tem um compromisso inabalável com ensino público 

de qualidade, com a produção de conhecimento e com a sociedade. É um 

prazer recebê-lo(a) como integrante da nossa instituição. Ao mesmo tempo, 

parabenizamo-lo(a) pela sua conquista: você passou por um processo seletivo 

bastante concorrido. A procura pelo curso de Especialização em Letramento 

Informacional: a educação para informação extrapolou a nossa expectativa.

A sua escolha pela UFG, de um modo geral, e pelo nosso curso, de 

forma particularizada, é motivo de orgulho para nós e reforça o nosso senso 

de responsabilidade em relação à nossa participação na sua trajetória pes-

soal e profissional. Agradecemos a confiança em nós depositada. Aproveite 

esse período de aprimoramento. A Universidade Federal de Goiás e a equipe 

do CELI estão preparadas para a parceria que ora se inicia.

Equipe CELI

CARTA AO CURSISTA
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OBJETIVO DO MANUAL 
DO CURSISTA

O manual do/a estudante do curso de Especialização em Letramento 

Informacional – a educação para informação foi elaborado tendo como base 

o Regimento do Curso, devidamente aprovado nas instâncias competentes 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), e de outros documentos norteado-

res da vida acadêmica do aluno na nossa instituição.

O manual tem por objetivo pontuar aqueles aspectos considerados 

relevantes para garantir uma trajetória tranqüila durante seu percurso no 

curso e evidenciar alguns procedimentos institucionais considerados impor-

tantes para a condução das atividades acadêmicas do discente. Naqueles 

casos em que o presente manual for omisso, informações adicionais pode-

rão ser obtidas nas instâncias competentes da UFG.

Ressaltamos que as informações aqui apresentadas são passíveis de 

alterações em função de determinações do Colegiado do Curso ou de ins-

tância superior e, se ocorrerem, serão em decorrência do nosso compromis-

so com a qualidade dos cursos por nós oferecidos. As alterações efetivadas, 

se necessárias, serão devidamente comunicadas a você.
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O CURSO

APRESENTAÇÃO

O Curso de Especialização em Letramento Informacional: Educação 

para a Informação vem fazer coro a um conjunto de iniciativas internacionais 

com o intuito de preencher uma lacuna na formação de professores e bi-

bliotecários, capacitando-os para atuarem como promotores de Letramento 

Informacional na escola. Esse curso objetiva promover a formação do aluno 

pesquisador, a melhoria do ensino e a produção, compartilhamento e uso 

ético da informação no meio acadêmico e profissional.

JUSTIFICATIVA

A proposta do curso justifica-se a partir da atual necessidade de ir 

além da alfabetização digital, propondo um movimento pedagógico para 

formar cidadãos letrados em informação, ou seja, capazes de buscar, orga-

nizar, usar e socializar a informação de forma crítica, ética e legal.

OBJETIVOS

É nosso objetivo geral:

Promover, no âmbito escolar, uma educação voltada para a infor-

mação, observando-se os aspectos técnicos, éticos, legais e pedagógicos 

envolvidos na prática informacional (busca, organização, uso, comunicação 

e compartilhamento da informação, independente do suporte em que ela 
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esteja registrada), de forma articulada à proposta pedagógica e à concepção 

de uma aprendizagem contínua (life long learning) e autônoma (aprender a 

aprender).

São objetivos específicos:

a) Investir na formação continuada de educadores, principalmente 

professores da educação básica;

b) Contribuir para o aperfeiçoamento da competência informacional 

de alunos e de profissionais da educação, principalmente professores em 

exercício na Educação Básica;

c) Discutir os aspectos históricos, teóricos e metodológicos do letra-

mento informacional e contextualizá-lo na sociedade contemporânea e no 

processo de educação formal;

d) Discutir estratégias e fatores intervenientes para desenvolvimento 

e implantação de programas de letramento informacional na escola;

e) Apontar caminhos para articular o letramento informacional à prá-

tica docente e à proposta pedagógica da escola sob uma concepção intera-

cionista de aprendizagem;

f) Propiciar o domínio de ferramentas, estratégias e técnicas para busca, 

organização, uso, comunicação e compartilhamento eficientes da informação;

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO EGRESSO

A estrutura pedagógica do curso foi organizada para desenvolver as 

seguintes habilidades em cada uma dessas dimensões:

a) Dimensão técnica: habilidades para localizar, organizar, dominar 

as regras de comunicação científica oral e escrita, conhecer e dominar o uso 
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de ambientes virtuais para o compartilhamento e construção coletiva do 

conhecimento;

b) Dimensão estética: capacidade de compreender, relacionar, orde-

nar, configurar atribuir significado à informação para a produção de novos 

conhecimentos; 

c) Dimensão ética: fazer e promover o uso ético e responsável 

da informação;

d) Dimensão política: compreender a informação como socialmente 

produzida em um determinado contexto político;

e) Dimensão político-pedagógica: estruturar projetos e ações peda-

gógicos que contemplem estratégias e conteúdos para o desenvolvimento 

da competência informacional dos alunos, observadas as diferentes etapas/

séries do ensino formal.

DURAÇÃO

O CELI tem a duração de 18 meses e carga horária de 400 horas, não 

computado o projeto final de curso. A segunda turma do curso começou 

suas atividades em abril de 2017. 

ESTRUTURA CURRICULAR 

A estrutura curricular do CELI foi pensada a partir da compreen-

são de que a competência informacional, no contexto contemporâneo, 

envolve aspectos éticos, estéticos, legais, técnicos e pedagógicos.  Es-

sas dimensões deram origem aos eixos temáticos e cada eixo temático 

foi desmembrado em disciplinas.
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EIXO DISCIPLINA CH EMENTA
Teórico-Conceitual Sociedade da Informação 10 Denominações e características da sociedade contemporâ-

nea. O papel da informação no desenvolvimento humano. 
Educação para a informação.

Letramento Informacional 30 Informação e aprendizagem. Leitura e Letramento infor-
macional. Letramento Informacional: aspectos históricos 
e conceituais. Letramento Informacional e o empodera-
mento do discente.

Competência Informacional 20 Abordagens teóricas do comportamento informacional. 
Abordagens metodológicas do comportamento informacio-
nal. Competência Informacional: Abordagem histórico-con-
ceitual. Modelos Teóricos de Competência Informacional.

Comunicação científica 20 O Ciclo documental. A Comunicação científica. Canais de 
comunicação científica. Comunicação escrita. A Comunica-
ção oral. Barreiras no acesso a informação.

Dimensão estética Teoria sobre aquisição e de-
senvolvimento da linguagem

30 Concepções teóricas de aquisição e desenvolvimento da 
linguagem. Linguagem, língua e discurso. Letramento. Gê-
neros discursivos. Práticas linguístico-discursivas.

Pensamento reflexivo e produ-
ção do conhecimento

30 Pensamento reflexivo e a produção do conhecimento . 
Pesquisa escolar orientada e o pensamento reflexivo. Pers-
pectivas práticas.

Dimensão
político-pedagógica

Programas de Letramento 
Informacional na escola

30 Programas de letramento informacional: estruturação, de-
safios na implementação do letramento informacional no 
espaço escolar. O papel da biblioteca escolar no letramen-
to informacional. Práticas promotoras de leitura em dife-
rentes instâncias.

Currículo escolar 30 Educação, cultura e currículo. Currículo e cotidiano escolar. 
A construção do currículo na interface com os projetos de 
trabalho na escola.
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EIXO DISCIPLINA CH EMENTA
Dimensão ética Ética da Informação 30 Informação pública versus privada. Acesso livre à informa-

ção versus acesso pago. Censura e Liberdade de expressão. 
Direitos autorais. O plágio no ambiente acadêmico escolar.

Dimensão técnica Busca pela Informação 30 Compreensão do problema de pesquisa. Definição de con-
ceitos e termos de pesquisa. As estratégias de busca. Mo-
delos de busca e recuperação das informações. Fontes de 
Informação: tipologias e critérios para seleção.

Organização da Informação 20 Leitura Técnica (seleção de idéias principais). Organização 
resumo, fichamento, anotação de conteúdo, estrutura e ar-
quivamento de documentos utilizados.

Normalização do Trabalho 
Acadêmico

30 Tipologias e estrutura trabalhos acadêmicos e científicos. 
Citação, Referência segundo a ABNT.

Ambientes colaborativos na 
construção do conhecimento

20 Análise do fenômeno das redes sociais. Ambientes cola-
borativos (You Tube, Wikipedia, blogs), redes sociais (Face-
book, Orkut, Linkedin) podem ser usados como canais de 
comunicação e compartilhamento do conhecimento.

Dimensão metodológica Metodologia de Pesquisa 30 A produção do conhecimento nas ciências sociais aplica-
das. Projeto de pesquisa e projeto de intervenção: distin-
ções. Métodos quantitativos e qualitativos.

Oficina de Pesquisa 30 Estrutura de projetos de intervenção e de pesquisa. Pro-
blematização, orientações, diretrizes metodológicas for-
matação do trabalho segundo a ABNT.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO



16

O TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO

O trabalho de conclusão do curso de especialização em Letramento 

Informacional  - a educação para a informação consistirá na apresentação de 

resultados de pesquisa ou projeto experimental em Letramento Informacional, 

conduzido pelo cursista sob a orientação de um professor. O trabalho final de 

curso será apresentado no formato de artigo. 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

O TCC será avaliado por banca constituída pelo professor orientador 

(presidente) e, pelo menos, um examinador externo ao curso, com titulação 

mínima de mestre.

A banca  atribuirá uma nota, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) para o 

trabalho escrito e para a defesa oral da pesquisa. A nota final do/a cursista no 

trabalho final de curso será a média entre as avaliações do trabalho escrito e 

a defesa oral da pesquisa.

A avaliação do trabalho escrito observará os seguintes critérios: pertinência 

do tema e sua vinculação com as temáticas do curso; consistência teórica; domínio 

de conceitos e princípios envolvidos na temática abordada; adequação metodoló-

gica; coerência textual interna; coerência entre referencial teórico e metodológico e 

correta utilização da normas da ABNT. 

A apresentação oral será avaliada em conformidade com os seguintes cri-

térios: uso adequado do tempo (15 minutos de exposição, mais 15 de arguição pela 
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banca); organização e planejamento da apresentação; postura durante a apresenta-

ção; qualidade e adequação dos recursos utilizados; clareza e objetividade da apre-

sentação; conhecimento e segurança em relação ao objeto de pesquisa.

A DEFESA

As defesas do TCC, para efeito de conclusão, serão conjuntas e aconte-

cerão em eventos específicos cuja finalidade é estimular a produção intelectual e 

a interação científica dos/as cursistas.  O/a aluno/a só poderá ser admitido para 

defesa após ter cumprido as exigências do Projeto Pedagógico do Curso e ter o 

trabalho escrito previamente aprovado pelo/a orientador/a e pelo/a avaliador/a 

convidado/a. 

A avaliação do trabalho escrito será devidamente registrada em ficha ava-

liativa. Caberá à banca (professor/a orientador/a e examinador/a externo) infor-

mar a coordenação o grupo de cursistas apto para defesa em seminário planeja-

do especificamente para esse fim.

A PUBLICAÇÃO DO TRABALHO DE FINAL DE CURSO

Os resumos dos trabalhos serão publicados nos anais do Seminá-

rio de Letramento Informacional, organizado para a defesa dos TCCs. Os 

melhores trabalhos serão publicados na íntegra em um e-book.  Caberá à 

banca examinadora selecionar os trabalhos que deverão fazer parte do livro.



18

AMBIENTE DE 
APRENDIZAGEM

O curso de especialização em Letramento Informacional: A educação 

para informação, na modalidade a distância, prioriza o trabalho colaborati-

vo com atividades desenvolvidas no Moodle, Ambiente Virtual de apoio ao 

Ensino e à Aprendizagem (AVEA) da UFG. 

O modelo de EaD adotado para o curso prevê o atendimento on-li-

ne do aluno, em plantões tira dúvida; secretaria online; videoconferências,  

apoio via internet (skype, facebook, e-mail) e assessoria de comunicação.

A utilização dos recursos oferecidos pelo Moodle dependerá da di-

nâmica pedagógica adotada para o desenvolvimento do conteúdo de cada 

tópico da estrutura curricular do curso.
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ME TODOLOGIA 
DE ENSINO

O desenvolvimento dos conteúdos dos tópicos ocorrerá por meio 

do uso de recursos como videoconferências, de leitura e produção de infor-

mações textuais, sonoras e imagéticas, discussão dialogada de conteúdo a 

partir do uso de fóruns, listas de discussão, sessões de chat e ferramentas de 

mensagens instantâneas, individuais e em grupo. 

O material didático estará, na medida do possível,  disponível no am-

biente virtual de aprendizagem, assim como os exercícios e outras ativida-

des diversificadas que visam à reflexão e à prática do conteúdo trabalhado. 

Toda produção do cursista será postada nesse ambiente. Não serão aceitos 

trabalhos recebidos via emails ou outros meios.  A postagem de atividades 

no moodle é uma garantia para o cursista, uma vez que ela fica registrada 

eletronicamente no sistema.
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ENCONTROS
PRESENCIAIS

Teremos, ao longo do curso, quatro encontros presenciais, equivalen-

tes a 20 horas:

a) Aula inaugural: realizado em 29 de abril de 2017, este encontro 

funciona como jornada de integração para os cursistas. O evento conta com 

palestra da Profa. Dra. Bernadete Campello, que discutirá os desafios para 

implantação do letramento informacional nas escolas. Na ocasião, os cursis-

tas conhecerão as diretrizes gerais do curso e o corpo docente;

b) Avaliação presencial: prevista para 14 de outubro de 2017. As ava-

liações presenciais têm, por força da lei, maior peso que aquelas realizadas 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem e são obrigatórias;

c) Oficina de Pesquisa: a ser realizada em 14 de abril de 2018. Na 

ocasião, os alunos devem apresentar seu pré-projeto de pesquisa ou experi-

mentação, que será avaliado. Esta será a segunda avaliação presencial;

d) Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso: organizado na forma 

de um Seminário, ocorre em 18 de agosto de 2018.

Todos estes encontros são obrigatórios e serão realizados na cidade 

de Goiânia, sede do curso. Os custos de deslocamento são de responsabili-

dade do cursista. 



21

Dois destes encontros serão pontuados e contabilizados na nota 

final da disciplina Oficina de Projetos. Confira a tabela.

DATA ENCONTRO PONTUAÇÃO
29/04/2017 Aula Inaugural 2,0
14/04/2018 Oficina de projetos (matutino) 3,0

**Em atendimento a legislação vigente, as provas presenciais te-

rão maior peso na composição da média final que as atividades 

realizadas a distância. Assim, o cursista que estiver ausente em 

alguma das provas, sem justificativa, será considerado desistente.
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WEBCONFERÊNCIAS

Estão previstas cinco webconferências, conforme cronograma abaixo:

2017 2018
17 de junho 03 de março

07 de outubro 31 de março
02 de dezembro

Cada webconferência contará com a presença de dois ou três pro-

fessores/as responsáveis pela condução dos conteúdos. Cada professor/a 

terá 10 minutos para fazer sua apresentação e, após sua exposição, deverá 

responder às questões dos alunos. As webconferências terão a duração de 

uma hora cada. O objetivo é relembrar conteúdos vistos e tirar dúvidas.

Durante as webconferências ao vivo, os/as alunos/as poderão inte-

ragir com os professores, enviando suas perguntas e dúvidas via chat. As 

questões serão respondidas ao vivo. Caso o/a aluno/a não possua recursos 

tecnológicos suficientes para acompanhar a webconferência de algum local 

que lhe seja mais conveniente, ele poderá recorrer ao Polo de Apoio Presen-

cial da cidade no qual está matriculado.

As webconferências serão gravadas e, posteriormente, disponi-

bilizadas no Moodle Ipê. Os conteúdos trabalhados ao vivo serão com-

plementadas com atividades, ao longo da semana, orientadas por um 

tutor on-line, em salas virtuais.
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A interação online e síncrona dos discentes na webconferência 

será pontuada, conforme tabela a seguir e o total de pontos entrará 

no cálculo da nota da disciplina Oficina de Projetos. Ressaltamos que 

os pontos só serão atribuídos aos discentes que estiverem online e em 

interação síncrona com a equipe docente e técnica no momento da 

transmissão da webconferência.

DATA NOTA
17/06/2017 1,0
07/10/2017 1,0
02/12/2017 1,0
03/03/2018 1,0
31/03/2018 1,0
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CORPO DISCENTE

DIREITOS DOS/AS CURSISTAS

1) Acesso ao ambiente Moodle por meio de treinamentos;

2) Apoio de tutores a distância;

3) Acesso à Internet via polos de apoio presencial;

4) Orientação quanto às atividades disponibilizadas no ambiente Moodle;

5) Orientação sobre as normas relativas ao processo de ensino-

-aprendizagem, bem como seus deveres, nos termos do Regimento Geral 

disponibilizado em www.celi.fic.ufg.br; 

6) Solicitar revisão de nota de avaliação no prazo máximo de cinco 

(5) dias úteis a partir da divulgação da nota;

7) Recorrer de decisões, junto aos órgãos deliberativos ou executivos 

do curso ou da UFG; 

8) Realizar, em período específico, recuperação de conteúdos nas 

disciplinas em que a média nas atividades a distância propostas pelo profes-

sor for inferior a 7,0, até três disciplinas.

DEVERES DOS/AS CURSISTAS

1) Frequentar o ambiente Moodle pelo menos três vezes por semana;

2) Manter atualizados seus contatos pessoais;

3) Participar dos encontros presenciais;

4) Participar dos fóruns de aprendizado no ambiente;
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5) Fazer as atividades e/ou avaliações propostas pelos professores/tutores;

6) Respeitar o Estatuto, o Regimento Geral, os Regulamentos e os demais 

atos normativos da Universidade;

7) Comportar-se de acordo com princípios éticos condizentes;

8) Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos de acordo com os 

preceitos de ética, legalidade e segurança da informação, observando as diretrizes 

adotadas pela Política de Segurança da Informação da Instituição; 

9) Adotar procedimentos éticos, legais e metodológicos no desenvolvi-

mento de trabalhos acadêmico-científicos; 

10) Respeitar os demais membros da comunidade acadêmica.

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Não será possível trancamento de matrícula no curso, pois não há previ-

são de oferta futura do mesmo.

DESLIGAMENTO, DESISTÊNCIA E ABANDONO

Será desligado do curso o discente que:

a) deixar de realizar as provas presenciais, sem justificativa;

b) não observar princípios éticos ou faltar com o respeito aos colegas 

ou equipe administrativa e pedagógica do curso. Neste caso, as ocorrências de-
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vem ser encaminhadas à Coordenação do Curso, que discutirá as providências 

cabíveis no Colegiado de Curso e, em segunda e última instância, no Conselho 

Diretor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG;

c) não cumprir com seus deveres, conforme especificado na pá-

gina 22 deste manual;

d) envolver-se em fraude acadêmica (plágio, encomenda de tra-

balhos para terceiros, com ou sem pagamento ao autor etc.);

e) obter, em qualquer disciplina, média inferior a 7,0 após o fecha-

mento da nota final. A nota final de cada disciplina será calculada a partir 

da seguinte fórmula: 

Em todos estes casos, será assegurado ao aluno amplo direito de defe-

sa. O discente pode recorrer do desligamento na Coordenação do Curso, em 

segunda ltima instância, ao Conselho Diretor da Faculdade de Informação e 

Comunicação da UFG.

Será considerado/a desistente o/a cursista que deixar de realizar as ati-

vidades propostas por quatro disciplinas consecutivas sem apresentação de jus-

tificativa. A justificativa deverá ser encaminhada à coordenação pedagógica do 

curso que analisará e instruirá os/as professores/as em relação à situação do/a 

cursista. Caso o discente queira desistir do curso, deve formalizar sua deci-

são junto à coordenação do curso. 

(Média das notas de atividades a distância) + 2*(Nota da prova presencial do semestre)

3
NOTA 
FINAL =
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AVALIAÇÃO DO/A
CURSISTA

Embora a avaliação se dê de forma contínua, cumulativa, descritiva e 

compreensiva, é possível particularizar três momentos distintos no processo: 

a) Durante a oferta das disciplinas, a partir de atividades realizadas 

a distância, como pesquisas, fóruns, exercícios, e outras tarefas planejadas 

para o desenvolvimento da disciplina; 

b) Durante os encontros presenciais, a partir da realização de provas, 

apresentação de trabalhos e realização de outras tarefas propostas no encontro;

c) Participação nos encontros presenciais e webconferências conforme 

item específico;

d) Ao final do curso, com a elaboração do TCC e respectiva defesa 

em banca examinadora. 

Nessas situações de avaliação deverão ser levados em conta os se-

guintes aspectos: a produção escrita do estudante, seu método de estudo, 

sua participação nos Encontros Presenciais, videoconferências, nos fóruns e 

nos bate-papos; seu acompanhando e compreensão do conteúdo proposto 

em cada uma das disciplinas;  sua capacidade de posicionamentos críticos-

-reflexivos frente às abordagens trabalhadas e a sua prática profissional (di-

mensão cognitiva); sua disposição para a realização de estudos de caso e de 

pesquisa, a partir de proposições temáticas relacionadas ao curso e ao seu 

campo de formação profissional. 



28

PROVA

Em atendimento à legislação da EaD, o/a cursista deverá realizar pro-

vas presenciais. Os encontros para a realização da prova estão previstos para 

14 de outubro de 2017 e 14 de abril de 2018.

O local e horário da prova serão comunicados com antecedência mínima 

de duas semanas para que o/a cursista possa programar o seu deslocamento.

A prova contemplará todo os eixos já discutidos e terá questões pelo 

corpo docente do curso.

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO NO CURSO 

Estará apto para certificação do curso de especialização em Letra-

mento Informacional: a educação para a informação o/a aluno/a que aten-

der os seguintes requisitos, cumulativamente: 

a) Obtenção de média nas disciplinas igual ou superior a 7,0; 

b) Pontualidade na entrega das atividades propostas; 

c) Freqüência no ambiente virtual e nos encontros presenciais (casos 

especiais devem ser comunicados à coordenação do curso) e assiduidade 

no acesso ao ambiente;

d) Obtenção média igual ou superior a 7,0 na prova escrita presencial; 

e) Aprovação da monografia de conclusão do curso, no formato de 

artigo, julgada por comissão examinadora, com nota igual ou superior a 7,0.

SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE NOTA

É direito do discente solicitar revisão da nota atribuída a alguma 

atividade. Este pedido deve ser feito em até cinco (5) dias após a pu-

blicação da nota no Moodle Ipê. O discente deve contatar o professor, 
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neste prazo, solicitando a revisão da nota. Recomenda-se que a mensa-

gem também seja enviada à Coordenação do Curso. 

O docente tem até cinco (5) dias para realizar a revisão, encami-

nhando parecer ao estudante. Caso o discente ainda discorde da nota, 

poderá recorrer à Coordenação. O recurso deverá ser impetrado na 

Secretaria Online, conforme modelo disponível na pasta “Documentos 

e Formulários”, em até cinco (5) dias após o parecer do docente.

 O recurso será apreciado por banca avaliativa, composta por dois 

professores, indicada pela Coordenação do Curso especificamente para 

este fim. O professor da disciplina não fará parte da banca examinadora. 

Esta banca deve produzir parecer avaliativo em cinco (5) dias. A Coorde-

nação do Celi homologará a decisão da banca e a comunicará ao cursis-

ta. Não há outras instâncias para impetrar recursos. 

FRAUDE 

A identificação de fraude ou plágio no trabalho final de curso ou nas 

avaliações propostas resultará na atribuição de nota zero. Nesse caso, o/a 

cursista não terá direito à revisão da nota. Em caso de reincidência, o aluno 

será desligado do curso.

Caberá ao professor que identificar tal prática comunicar o fato à 

coordenação, que dará  os encaminhamentos pertinentes. Importa observar 

que a fraude acadêmica poderá levar ao desligamento do curso. 

TEMPO DE ESTUDO

O aluno do CELI deverá programar o seu tempo para participar dos 

encontros presenciais, que ocorrerão preferencialmente aos sábados, de-
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senvolver atividades a distância, como o estudo do material didático e tra-

balhos escritos e estudo de casos, pesquisas. 

As atividades a distância exigirão duas horas diárias de dedicação 

que correspondem a momentos de produção e estudo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO CURSISTA

Durante a especialização, o discente será acompanhado por:

Tutor/a a distancia

No seu percurso o/a cursista terá a parceria de um/a tutor/a a 

distância. O/A tutor/a a distância será responsável pelo acompanha-

mento e avaliação do percurso de cada cursista sob sua orientação, 

prestando-lhe assistência e buscando sanar suas dúvidas, mediante a 

manutenção do processo dialógico. 

Orientador

No momento do desenvolvimento da pesquisa e do Trabalho de 

Conclusão de Curso (formato de artigo científico) a ser apresentado ao fi-

nal do curso, o/a aluno/a contará também com a figura do/a professor/a 

orientador/a. O professor orientador acompanhará a elaboração do artigo, 

indicando referencial teórico, procedimentos metodológicos, acompanhar o 

desenvolvimento do trabalho e o cumprimento das normas da ABNT.
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CRONOGRAMA

As atividades do Curso de Especialização em Letramento Informacio-

nal atendem o seguinte cronograma:

2017
ATIvIDADE CRONOGRAmA

Boas vindas 08 de abril
Cadastro no ambiente 10 a 16 de abril
Sociedade da Informação 17 a 24 de abril.

Notas disponíveis a partir de 09/05
Letramento Informacional 24 de abril a 21 de maio

Notas disponíveis a partir de 05/06
Aula Inaugural 29 de abril
Comportamento Informacional 22 de maio a 04 de junho

Notas disponíveis a partir de 19/06
Comunicação Científica 05 a 18 de junho

Notas disponíveis a partir de 03/07
Webconferência 17 de junho
Teoria sobre aquisição e desenvolvi-
mento da linguagem

19 de junho a 09 de julho
Notas disponíveis a partir de 24/07

Recesso acadêmico 10 de julho a 06 de agosto
Pensamento reflexivo e produção do 
conhecimento

07 a 27 de agosto
Notas disponíveis a partir de 11/09

Programas de Letramento Informa-
cional na escola

28 de agosto a 17 de setembro
Notas disponíveis a partir de 02/10

Currículo escolar 18 de setembro a 08 de outubro
Notas disponíveis a partir de 23/10

Webconferência 07 de outubro
Recuperação 07 a 13 de outubro
Primeira Avaliação Presencial 14 de outubro

Nota final disponível a partir de 28/10
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2017
ATIvIDADE CRONOGRAmA

Ética da Informação 16 de outubro a 05 de novembro
Notas disponíveis a partir de 20/11

Ambientes colaborativos 06 de novembro a 03 de dezembro
Notas disponíveis a partir de 18/12

Webconferência 02 de dezembro
Normalização do Trabalho 
Acadêmico

04 a 17 de dezembro
Notas disponíveis a partir de 08/01

Recesso acadêmico 18 de dezembro a 21 de janeiro

2018
ATIvIDADE CRONOGRAmA

Busca pela informação 22 de janeiro a 11 de fevereiro
Notas disponíveis a partir de 26/02

Carnaval 12 a 18 de fevereiro
Organização da informação 19 de fevereiro a 04 de março

Notas disponíveis a partir de 19/03
Webconferência 03 de março
Metodologia de pesquisa 05 a 25 de março

Notas disponíveis a partir de 09/04
Recuperação 26 de março a 14 de abril
Webconferência 31 de março
Oficina de Pesquisa
Segunda Avaliação Presencial

14 de abril
Nota final disponível em 28/04

Elaboração do TCC 14 de abril a 30 de junho
Depósito do trabalho para banca 23 de julho
Defesa de TCC 18 de agosto
Depósito definitivo do TCC 10 de setembro
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POLOS PARCEIROS

A segunda turma do Curso de Especialização em Letramento Infor-

macional é oferecida em parceira com os seguintes Polos de Atendimento 

Presecnciais (PAPs):

ALEXÂNIA - GO

Polo Universitário de Apoio Presencial “Cora Coralina”

Escola Agrícola Lothar Schiller GO-139, km 02, Fazenda Cachoeira, 

CEP. 72.930-000, Alexânia-GO; (62) 9305-7424 / (62) 8559-3958.

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

Centro Municipal de Educação Profissional

Av. Rudá, esquina com a rua Pindorama, Qd. 37 “A” Lt 1 e 2, Vila Bra-

sília, CEP. 74905760. (62) 3545-4818 / (62) 3545-4817.

CATALÃO - GO

Rua das Violetas, 100 - Jardim Primavera - Catalão-GO - CEP: 75712-

735. (64) 3441-1825 / (64) 98411-5044.

CEZARINA - GO

Centro de Ensino Superior de Cezarina

Rua Rui Barbosa nº 159,Centro, CEP. 76.195-000, (em frente à agência 
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dos correios), Cezarina-GO; (64) 3543-6015

CIDADE DE GOIÁS – GO

Rua Vereador Hugo Argenta, S/N, Alto do Santana. A baixo da Escola 

Municipal Santa Bárbara CEP 76600-000, Cidade de Goiás-GO. (62) 3371-4061.

MINEIROS – GO

Rua Cabeceira Alta, Qd 20 Lt 08, Setor ióres. CEP 75830-000. 

(64) 3661-0021.

POSSE – GO

Prédio do NTE/UAB

Rua Antonio Marcos Gouveia, N. 89, Centro - CEP: 73900-000. 

(62) 3481-4060 / (62) 3481-4061 / (62) 3481-2026.

URUANA – GO

Rua 13, sem número, Centro. CEP: 76335-000 (mesmo endereço da Es-

cola Municipal José de Moraes Freitas), Uruana-GO. (62) 3344-1916 ramal 23.
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BIBLIOTECAS

Além da biblioteca dos polos, a comunidade acadêmica tem à sua 

disposição o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goias (SIBI/

UFG) que conta com nove unidades:

1) Biblioteca Central (BC) - Câmpus Samambaia, saída para Nerópolis

2) Biblioteca Seccional Câmpus Colemar Natal e Silva (BSCAN) - 

Setor Universitário

3) Biblioteca Seccional Câmpus Aparecida de Goiânia (BSCAP)

4) Biblioteca Seccional Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à Edu-

cação (BSCepae) - Câmpus Samambaia

5) Biblioteca Seccional Letras e Linguística (BSLL)

6) Biblioteca Seccional da Regional Catalão (BSRC)

7) Biblioteca Seccional da Regional Goiás (BSRGO)

8) Biblioteca Seccional da Regional Jataí - Unidade Riachuelo 

(BSREJ Riachuelo)

9) Biblioteca Seccional da Regional Jataí - Unidade Jatobá 

(BSREJ Jatobá)

As bibliotecas são informatizadas e disponibilizam, via Portal de 

Periódicos Capes, cerca de 12 mil títulos de periódicos eletrônicos com 

textos completos e mais 80 bases de dados com resumos de documen-

tos científicos. Também mantém convênios com o IBICT e com a Bireme 



para o serviço de Comutação Bibliográfica (Comut).

Site da Biblioteca Central da UFG

http://www.bc.ufg.br/

EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 

Todos os vinculados a cursos de especialização podem fazer emprés-

timo domiciliar, na quantidade e prazos abaixo estipulados. Para usufruir do 

serviço, basta estar matriculado e fazer a carteira da Biblioteca

MATERIAL QUANTIDADE PRAZO LOCAL DE EMPRÉSTIMO
Folhetos 10 14 Coleções Especiais
Dissertações e 
teses**

03 14 Coleções Especiais

Livros 10 14 Balcão de empréstimos
Multimeios* 03 02 Coleções Especiais
Periódicos 10 14 Seção de Periódicos

* Multimeios incluem: fita de vídeo em VHS, mapa, fita cassete, slide, 

DVD e CD.

** Dissertações e teses são liberadas para empréstimo somente se hou-

ver mais de um exemplar depositado nas bibliotecas da UFG. Algumas já 

estão disponíveis na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações.

CARTEIRA DA BIBLIOTECA

Para fazer a carteira da biblioteca, você deve apresentar documento de 

identificação e uma foto 3x4. Os novos usuários deverão passar por treinamento 

oferecido pelo Sibi / UFG.
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ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA

O Curso de Especialização em Letramento Informacional se organiza 

na seguinte estrutura administrativa:

COORDENAÇÃO

Profa. Dra. Suely Henrique de Aquino Gomes - Coordenadora

Profa. Dra. Andréa Pereira dos Santos - Vice-Coordenadora

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Profa. Dra. Andréa Pereira dos Santos - Coordenadora

COORDENAÇÃO DE TUTORIA E TCC

Profa. Dra. Angelita Pereira de Lima - Coordenadora

SECRETARIA E COMUNICAÇÃO

Prof. Me. Filipe Reis

Prof. Me. Frederico Ramos Oliveira

Keyla Rosa de Faria

APOIO TECNOLÓGICO

Pedro Costa Faria Cardoso
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CANAIS DE
COMUNICAÇÃO

O Curso de Especialização em Letramento Informacional oferece os 

seguintes canais de comunicação:

E-MAIL

celi.fic.ufg@gmail.com

SITE

http://celi.fic.ufg.br

FACEBOOK

http://facebook.com/celiufg

SECRETARIA ONLINE

Sala disponível para o cursista, no Moodle Ipê.

TELEFONE

62 3521 1133
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PROFESSORES

Abaixo, o contato de nossos professores:

PROFESSOR E-MAIL
Andréa Pereira dos Santos andreabiblio@gmail.com
Angelita Pereira de Lima angelitalimaufg@gmail.com 
Benjamim Pereira Vilela bpvilela@gmail.com 
Daniela Priscila de Oliveira Veronezzi danielaveronezi@gmail.com
Filipe Reis filipereis.17@gmail.com
Frederico Ramos Oliveira freddroliveira@gmail.com
Geisa Müller de Campos Ribeiro geisamuller@hotmail.com 
Karol Almeida da Silva Abreu karolalmeidasilva@gmail.com
Keila Matida de Melo keilamatida@gmail.com 
Kelley Cristina Gonçalves Gasque kelleycristinegasque@hotmail.com 
Kelly Cristina da Silva Ruas kelly.ruas84@gmail.com 
Laís Pereira de Oliveira laispereira2@yahoo.com.br 
Laura Vilela Rodrigues Rezende lauravil.rr@gmail.com 
Lívia Ferreira de Carvalho liviabiblioufg@gmail.com 
Maria de Fátima Garbelini mariagarbelini@gmail.com 
Ronaldo Barros Gomes rbggomes@gmail.com
Rosana Maria Ribeiro Borges suelyhenriquegomes@gmail.com 
Suely Henrique de Aquino Gomes professorarosanaborges@gmail.com
Suzane Gonçalves Duarte Peixoto suzanegoncalves18@gmail.com
Thalita Franco dos Santos thalitafdsantos@gmail.com 
Vanessa Guimarães do Nascimento guimaraes899@gmail.com
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A UFG

Criada em 14 de dezembro de 1960, com a união de cinco escolas de 

ensino superior existentes em Goiânia (Faculdade de Direito, a Faculdade de 

Farmácia e Odontologia, a Escola de Engenharia, o Conservatório de Músi-

ca e a Faculdade de Medicina), a UFG representou um marco na história de 

Goiás ao criar condições de autonomia para o Estado formar seus próprios 

quadros profissionais, rompendo a relação de dependência com instituições 

de outras regiões para dispor de mão-de-obra qualificada.

MISSÃO

Gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, formando 

profissionais e indivíduos capazes de promover a transformação e o desen-

volvimento da sociedade.
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A FIC

Localizada no Câmpus Samambaia, a Faculdade de Informação e Co-

municação – FIC é uma das unidades acadêmicas que compõem a UFG, 

sendo responsável pela oferta de cinco cursos de graduação na modalidade 

presencial: Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Biblio-

teconomia e Gestão da Informação. 

Unidos, atualmente os cinco cursos de graduação mantêm o Progra-

ma de Pós-Graduação em Comunicação, Cidadania e Cultura (Mestrado) e 

três Especializações, sempre com o compromisso de oferecer à comunidade 

um ensino público gratuito e de qualidade.
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LEGISLAÇÃO

A Educação a Distância é proposta na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996) e regulamentada pelo Decreto nº 

5.622, de 2005. Há, ainda, a Resolução CNE/CES nº 1, de 2003, que aponta 

como devem funcionar os cursos de pós-graduação desta modalidade.

No âmbito da Universidade Federal de Goiás, os cursos de pós-gra-

duação a distância seguem a Resolução CEPEC nº 1128, de 2012. O Curso de 

Especialização em Letramento Informacional: Educação para a Informação, 

por sua vez, é regido pela Resolução CEPEC nº 1167, de 2013. Estes docu-

mentos estão disponíveis na íntegra nas próximas páginas:
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1128

Aprova  o  Regulamento  Geral  dos 
Cursos  de  Pós-Graduação  LATO 

SENSU da  UFG,  revogando-se  a 
Resolução CEPEC Nº 742.

O  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA,  EXTENSÃO  E 
CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições 
legais,  estatutárias  e  regimentais,  reunido  em  sessão  plenária  realizada  no  dia  7  de 
dezembro de 2012, tendo em vista o que consta no processo n° 23070.003194.1996-47,

R E S O L V E :

Art. 1º Aprovar o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu da UFG, na forma do anexo a esta Resolução.

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se a 
Resolução CEPEC N° 742 e demais disposições em contrário.

Art. 3º Os regulamentos dos cursos que atendem à Resolução CEPEC 
Nº 742 ficam automaticamente adequados à presente Resolução.

Goiânia, 7 de dezembro de 2012

Prof. Eriberto Francisco Bevilaqua Marin
– Vice-Reitor no exercício da Reitoria –
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ANEXO À RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1128

REGULAMENTO GERAL DOS CURSOS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Art.  1º Os  Cursos  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu da  Universidade 
Federal de Goiás terão por finalidade a capacitação profissional e/ou acadêmica em áreas 
específicas.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art.  2º A  Pós-Graduação  Lato  Sensu na  Universidade  Federal  de 
Goiás  compreende  os  cursos  de  especialização  e  os  de  residência  médica,  residência 
profissional e residência multiprofissional em saúde conforme legislação vigente.

§  1º Os  cursos  a  que  se  refere  esta  Resolução  serão  destinados  a 
graduados em curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação.

§ 2º Os alunos regularmente matriculados e com frequência normal na 
Pós-Graduação Lato Sensu serão considerados membros do corpo discente da UFG, com 
todos os direitos e deveres definidos pela legislação vigente.

Art.  3º Na  Pós-Graduação  Lato  Sensu da  UFG  deverão  ser 
observados:

I - a qualidade do ensino, da investigação científica e tecnológica e 
da produção artística;

II - a flexibilidade curricular que conduza ao aprimoramento mais 
amplo nas áreas de conhecimento;

III - o comprometimento com a realidade regional e nacional;
IV - a utilização da bibliografia referente à área de conhecimento;
V - a  identificação  e  discussão  dos  problemas  da área  de estudo, 

bem como sua interação com áreas afins;
VI - o desenvolvimento da capacidade de análise e de crítica.

CAPÍTULO III
DA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art.  4º A criação  dos  cursos  de especialização,  residência  médica, 
residência profissional e residência multiprofissional em saúde será condicionada a:

I - disponibilidade de recursos materiais e financeiros;

2



45

II - qualificação do corpo docente na área de concentração do curso 
e  comprovada  atuação  profissional,  acadêmica,  artística  ou 
científica;

III - existência de clientela que justifique sua criação.

Art. 5º Os cursos de especialização da UFG poderão ser oferecidos 
nas modalidades presencial, semipresencial e/ou a distância.

Art.  6º A  qualificação  mínima  exigida  para  atuação  docente  nos 
cursos  de  especialização  da  UFG,  bem  como  nas  residências  profissional  e 
multiprofissional  em  saúde  é  o  título  de  Mestre  devidamente  reconhecido  em  âmbito 
nacional.

§ 1º No caso em que o número de mestres for insuficiente para atender 
a exigência de qualificação prevista no  caput deste artigo,  poderão atuar nos cursos de 
especialização,  bem  como  nas  residências  profissional  e  multiprofissional  em  saúde, 
portadores do título de especialista, devidamente comprovado, que detenham competência 
e experiência comprovada em áreas específicas do curso.

§ 2º Em nenhuma hipótese, o número de docentes sem o título mínimo 
de Mestre poderá ultrapassar cinquenta por cento (50%) do corpo docente.

§  3º A  participação  de  docente  não  portador  do  título  mínimo  de 
Mestre somente poderá ocorrer no curso de especialização ou residência profissional  e 
multiprofissional em saúde para o qual tiver sido aceito.

Art. 7º Nos cursos de residência médica, o título mínimo para atuação 
docente é o de Especialista na área específica, devidamente reconhecido pelo MEC e pelos 
Conselhos Regionais de Medicina.

Art. 8º O corpo docente deverá preferencialmente ser composto por 
docentes da UFG.

Parágrafo único. Nos casos em que não haja docentes da UFG em 
número suficiente para o atendimento das especialidades do curso de especialização ou das 
residências profissional e multiprofissional em saúde, será permitida uma composição de 
até  quarenta por cento (40%) da carga horária  total  do curso com docentes externos  à 
Instituição.

Art. 9º Os cursos de residência multiprofissional em saúde ou em área 
de saúde deverão contar com preceptores com a função de supervisão direta das atividades 
práticas realizadas pelos alunos nos serviços de saúde onde se desenvolve o curso.

§  1º O  preceptor  deverá,  necessariamente,  ser  da  mesma  área 
profissional dos residentes sob sua supervisão e estar presente no cenário de prática.

§ 2º O preceptor deverá ter formação mínima de Especialista e poderá 
ser docente ou servidor técnico-administrativo da UFG.

Art.  10. A  Pós-Graduação  Lato  Sensu da  UFG  será  vinculada  a 
Unidades Acadêmicas ou a Órgãos que tenham atividade de ensino.
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Art.  11. Os  cursos  de  especialização  terão  duração  mínima  de 
trezentas e sessenta (360) horas, não computado o tempo de estudo individual ou em grupo 
sem assistência docente e o destinado à elaboração do trabalho de conclusão de curso.

§ 1º Preferencialmente os cursos de especialização deverão destinar, 
no mínimo, sessenta (60) horas de sua carga horária global a disciplina(s)  de conteúdo 
didático-pedagógico, devendo o restante ser dedicado ao conteúdo específico do curso.

§ 2º De cada aluno de cursos de especialização será exigido, além dos 
trabalhos e/ou avaliações pertinentes, o trabalho final de curso.

§ 3º Os cursos de especialização serão ministrados no prazo máximo 
de  dois  anos  independente  da  carga  horária  total,  salvo  em  situações  extraordinárias 
devidamente  justificadas  e  aceitas  pela  Câmara  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  do 
CEPEC/UFG.

Art.  12. Os  cursos  de  residência  médica,  residência  profissional  e 
residência multiprofissional em saúde terão a carga horária necessária ao cumprimento do 
programa proposto e regulamentado pela legislação específica vigente.

Parágrafo único. O prazo para conclusão dos cursos de residência 
médica,  residência  profissional  e  residência  multiprofissional  em  saúde  obedecerão  à 
especificidade da especialidade e em acordo com a legislação específica.

Art. 13. A solicitação de criação e autorização de funcionamento dos 
Cursos de Pós-Graduação  Lato Sensu deverá ser encaminhada pelo Conselho Diretor da 
Unidade Acadêmica/Órgão ao qual se vincula em consonância ao Estatuto e Regimento da 
UFG, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), sob a forma de projeto que 
deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - expediente  do  Diretor  da  Unidade  Acadêmica/Órgão,  solicitando  a  autorização  para  o 
funcionamento do curso;

II - cópia da certidão de ata da reunião que aprovou a criação ou oferta de nova turma do 
curso;

III - expediente do Diretor da Unidade/Órgão indicando coordenador e subcoordenador 
para o curso proposto;

IV - projeto do curso proposto de acordo ao guia de instrução disponibilizado pela PRPPG;
V - plano de trabalho e planilha financeira que deverá prever valor das taxas de fundo local e 

fundo institucional conforme legislação vigente, custos e um demonstrativo de receitas e 
despesas, elaborado conforme normas estabelecidas pela Pró-Reitoria de Administração e 
Finanças – PROAD. Ficam dispensados da previsão das taxas de fundo local e institucional 
aqueles  que  não  apresentarem  arrecadação  e/ou  aqueles  que  foram  contemplados  em 
editais de fomento ou oriundos de convênio/contrato que não permitam a cobrança destas 
taxas;

VI - apresentar  declaração  de Execução de Atividades  nos  moldes  da legislação  vigente  de 
todos os servidores (docentes e técnicos administrativos) pertencentes ao quadro ativo da 
UFG, presentes no projeto;

VII - proposta  de  regulamento  específico  para  o  curso,  elaborada  com  base  na  presente 
resolução;
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VIII -justificativa  consubstanciada  para  a  inclusão  no  quadro  docente  de  professor(es)  sem 
titulação mínima de Mestre para os cursos de especialização e residência profissional e 
multiprofissional em saúde, quando for o caso.

Art. 14. O plano de trabalho com a planilha financeira será analisado 
pela PROAD visando à definição da viabilidade de execução do curso.

Parágrafo único. Após análise financeira da PROAD, a proposta do 
curso  será  submetida  à  Câmara  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  para  deliberação  com 
posterior envio ao CEPEC.

Art.  15. As  atividades  dos  cursos  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu 

poderão ser iniciadas somente após a aprovação pelo CEPEC, que emitirá a resolução de 
criação do curso, aprovação do respectivo regulamento ou de sua alteração, quando for o 
caso.

§  1º Cada  curso/turma  de  especialização  e  residência  profissional 
deverá ser criado por resolução específica.

§  2º A  residência  médica  e  residência  multiprofissional  em saúde 
poderá ter resolução comum que aprova o regulamento que normatiza diversos cursos da 
mesma Unidade Acadêmica/Órgão.

Art. 16. Os cursos de especialização e de residências profissional e 
multiprofissional  em  saúde  deverão  ser  submetidos  à  avaliação  pela  Unidade 
Acadêmica/Órgão ao qual se vinculam, no prazo máximo de seis meses da finalização de 
cada turma, dando ciência à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do resultado desta 
avaliação.

Art.  17. No  decorrer  do  funcionamento  de  uma  turma  de  um 
determinado curso, alterações relativas a disciplinas e carga horária das mesmas deverão 
ser aprovadas pelo Conselho Diretor da Unidade Acadêmica/Órgão ao qual se vincula o 
curso, com posterior envio à PRPPG/PROAD para deliberação final.

Art. 18. Alterações no corpo docente nos cursos de especialização, 
residência profissional e residência multiprofissional em saúde em funcionamento, deverão 
ser  encaminhadas  à  PRPPG  com  a  anuência  do  Conselho  Diretor  da  Unidade 
Acadêmica/Órgão,  devidamente  justificadas,  desde  que  o  docente  proposto  para 
substituição se enquadre às exigências contidas no artigo 8º deste Regulamento.

Art.  19. Os  Cursos  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu deverão  manter 
atualizadas todas as informações pertinentes no Sistema de Pós-Graduação (SISPG).

§ 1º No máximo trinta (30) dias após o início do curso, os alunos 
deverão constar como matriculados no SISPG, não sendo permitida a inclusão de novos 
alunos após este período.

§  2º No  máximo  sessenta  (60)  dias  após  o  término  do  curso,  a 
Coordenação deverá concluir o preenchimento dos dados acadêmicos dos alunos no SISPG 
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e encaminhar à PRPPG a relação dos alunos concluintes que cumpriram todos os requisitos 
estabelecidos neste Regulamento e nas normas específicas do curso.

CAPÍTULO IV
DA COORDENAÇÃO

Art.  20. Cada curso de especialização,  de residência  profissional  e 
residência multiprofissional em saúde da UFG terá um coordenador e um subcoordenador.

§ 1º O coordenador e subcoordenador de que trata o caput deste artigo 
deverão ser docentes da UFG, ter titulação mínima de Mestre e não se encontrar em licença 
por qualquer razão.

§ 2º A escolha do coordenador e subcoordenador é da competência 
das Unidades Acadêmicas/Órgão, sendo a nomeação de competência do(a) Pró-Reitor(a) 
de Pesquisa e Pós-Graduação.

§ 3º O mandato de coordenador e subcoordenador será de dois anos, 
permitida a recondução por igual período, a critério do Conselho Diretor das Unidades 
Acadêmicas.

§  4º Os  cargos  de  coordenador  ou  subcoordenador  ficam 
condicionados ao período de execução do curso.

Art. 21. A residência médica da UFG terá um coordenador geral, um 
subcoordenador geral e um supervisor por especialidade, conforme legislação específica.

§ 1º O coordenador geral, o subcoordenador geral e os supervisores de 
que  trata  o  caput deste  artigo  deverão  ser  docentes  da  UFG,  ter  titulação  mínima  de 
Especialista e não se encontrar em licença por qualquer razão.

§  2º A  escolha  do  coordenador  geral,  do  subcoordenador  geral  e 
supervisores por especialidade é da competência das Unidades Acadêmicas/Órgão, sendo a 
nomeação de competência do(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação.

Art. 22. Os cursos de residência em área de saúde e multiprofissional 
em saúde terão um coordenador de atividades práticas.

Parágrafo único. O coordenador  de que trata  o  caput deste  artigo 
deverá  ser  docente  ou  servidor  técnico-administrativo  da  unidade  ou  órgão  onde  se 
realizam as atividades práticas do curso e terá como função:

I - orientar  e  acompanhar,  com  suporte  do(s)  docentes  o 
desenvolvimento do plano de atividades práticas do residente, 
devendo observar as diretrizes do Projeto Pedagógico;

II - supervisionar  a elaboração  de escalas  de plantões  e de férias, 
acompanhando sua execução;

III - facilitar a integração do(s) residente(s) com a equipe de saúde, 
usuários  (indivíduos,  família  e  grupos),  residentes  de  outros 
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programas, bem como com estudantes dos diferentes níveis de 
formação profissional na saúde que atuam no campo de prática.

Art.  23. Compete  aos  Coordenadores  de Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu:

I - supervisionar e cumprir o disposto neste Regulamento e as normas específicas vigentes;
II - representar os cursos de pós-graduação lato sensu no âmbito da UFG e em qualquer outra 

instituição, sempre que necessário;
III - apresentar  à  Diretoria  da Unidade/Órgão relatório  financeiro  dos recursos utilizados  ao 

término de cada turma do curso, a ser apreciado pelo Conselho Gestor do Câmpus com 
posterior encaminhamento à PROAD, nos casos em que haja movimentação financeira;

IV - manter atualizado o conjunto de dados acadêmicos no SISPG;
V - apreciar solicitações de docentes e discentes do curso.

Parágrafo único. Compete ao subcoordenador substituir o coordenador em 
suas faltas e impedimentos.

CAPITULO V
DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

Art. 24. A inscrição, seleção e matrícula nos cursos de pós-graduação 
lato sensu serão definidas por edital específico.

Art. 25. Não será permitido trancamento de matrícula nos cursos de 
pós-graduação lato sensu, salvo os casos previstos em Lei.

Art.  26. As  disciplinas  cursadas  em  cursos  anteriores,  do  mesmo 
nível,  poderão ser aproveitadas  desde que haja compatibilidade  entre  conteúdo e carga 
horária e tenham sido cursadas no máximo há dois anos.

Parágrafo  único. A  solicitação  do  aproveitamento  de  disciplinas 
deverá  ser  encaminhada  ao  coordenador  do  curso,  acompanhada  do  histórico  escolar 
correspondente e do programa das disciplinas, que, após análise da documentação, emitirá 
parecer favorável ou não à solicitação.

Art. 27. Terão direito ao certificado dos cursos de pós-graduação lato 

sensu os alunos que:

I - obtiverem frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) 
da  carga  horária  de  cada  disciplina,  salvo  os  casos  em  que 
legislação específica determinar outra porcentagem;

II - obtiverem  aproveitamento,  em  cada  disciplina,  aferido  em 
processo formal  de avaliação,  equivalente a no mínimo setenta 
por cento (70%);

III - obtiverem aprovação do trabalho final pelo professor orientador 
ou, havendo defesa do trabalho, pela banca examinadora.

Art.  28. A  expedição  dos  certificados  será  efetuada  mediante 
solicitação da Unidade Acadêmica/Órgão à PRPPG, cujo processo deverá ser instruído 
com os seguintes documentos, em formulários próprios:
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I - expediente do Diretor da Unidade Acadêmica solicitando a emissão do certificado;
II - histórico escolar de cada aluno concluinte;
III - cópia do diploma de graduação (frente e verso) do aluno concluinte;
IV - cópia do documento de identidade e do CPF do aluno concluinte;
V - declaração  do  coordenador  do  curso,  de  que  o  aluno  concluinte  não  possui  qualquer 

pendência quanto às suas obrigações perante o curso;
VI - comprovante de depósito da taxa de expedição de certificado recolhida na conta única da 

UFG para os alunos dos cursos de especialização;
VII - declaração de “nada consta” emitida pelo Sistema de Bibliotecas da UFG.

Parágrafo único. Os documentos listados nas alíneas II e V e deverão 
estar assinados pelo coordenador do curso.

Art.  29. Os  certificados  serão  expedidos  pelo  Centro  de  Gestão 
Acadêmica - CGA/PROGRAD, devendo conter obrigatoriamente:

I - relação das disciplinas, respectivas cargas horárias, notas ou conceitos obtidos pelo aluno, 
nome e titulação dos professores por elas responsáveis;

II - título do trabalho final, nome e titulação do professor orientador, nota ou conceito obtido;
III - período em que o curso foi ministrado e sua duração total em horas;
IV - número da resolução de criação e aprovação do regulamento específico do curso;
V - declaração de que o curso cumpriu todas as disposições da legislação vigente.

Art. 30. Os certificados dos cursos de pós-graduação lato sensu serão 
assinados  pelo  Pró-Reitor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação,  pelo  Diretor  da  Unidade 
Acadêmica/Órgão,  pelo  coordenador  do  curso  de  pós-graduação  lato  sensu e  pelo 
concluinte.

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS E DESPESAS

Art.  31. Os  recursos  financeiros  oriundos  da  receita  advinda  do 
pagamento de serviços prestados pelo curso serão administrados por órgão definido pela 
UFG.

Art.  32. O  pagamento  do  serviço  prestado  por  professores  e 
servidores técnico-administrativos envolvidos no curso obedecerão às normas constantes 
da legislação vigente federal e da UFG.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 33. O Conselho Diretor poderá extinguir cursos de pós-graduação 
lato  sensu que não atendam às  finalidades  para  as  quais  foram criados,  com posterior 
aprovação da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG.

Art. 34. O aluno que não concluir o curso dentro do prazo estipulado 
no § 3º do Art. 11 deste Regulamento será automaticamente desligado do curso, salvo as 
excepcionalidades previstas em lei.
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Art. 35. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela 
Câmara  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  do  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e 
Cultura.

. . .
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO – CEPEC Nº 1167

Cria  o  Curso  de Pós-Graduação  Lato 

Sensu – Especialização em Letramento 
Informacional:  A  Educação  para  a 
Informação, modalidade a distância, na 
Faculdade  de  Comunicação  e 
Biblioteconomia, e aprova o respectivo 
Regulamento.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS,  AD 

REFERENDUM  DO  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA,  EXTENSÃO  E 
CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições 
legais,  estatutárias  e  regimentais,  tendo  em  vista  o  que  consta  do  processo  nº 
23070.006056/2013-72, e considerando o que dispõe o Art. 47 do Regimento Geral desta 
Universidade,

R E S O L V E :

Art. 1º Criar o  Curso de Pós-Graduação  Lato Sensu  – Especialização 
em Letramento Informacional: A Educação para a Informação, modalidade a distância, na 
Faculdade de  Comunicação  e  Biblioteconomia  -  FACOMB da  Universidade  Federal  de 
Goiás, e aprovar o respectivo Regulamento, na forma do anexo a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Goiânia, 5 de abril de 2013

Prof. Edward Madureira Brasil
– Reitor –
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ANEXO DA RESOLUÇÃO – CEPEC Nº 1167

REGULAMENTO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - 
ESPECIALIZAÇÃO EM LETRAMENTO INFORMACIONAL: A 

EDUCAÇÃO PARA A INFORMAÇÃO, MODALIDADE A DISTÂNCIA

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Art. 1º  O Curso de Pós-Graduação  Lato Sensu - Especialização em 
Letramento  Informacional:  A Educação para  a  Informação,  modalidade  a  distância,  da 
Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia – FACOMB da Universidade Federal de 
Goiás, fundamentado na forma da legislação vigente, tem por finalidade:

I - contribuir  para  a  promoção  de  uma  educação  voltada  para  a 
informação;

II - investir na formação continuada de educadores, principalmente 
os da educação básica;

III - contribuir para o aperfeiçoamento da competência informacional 
de alunos e de profissionais da educação.

Art. 2º O cumprimento das finalidades será obtido através de:

I - manutenção da qualidade do ensino ministrado,  do estímulo à 
investigação científica, tecnológica e da produção artística;

II - flexibilização  curricular  que  conduza  ao  aprimoramento  mais 
amplo na área de Educação Básica;

III - comprometimento com a realidade regional e nacional;
IV - identificação e discussão dos problemas da área de estudo, bem 

como sua interação com áreas afins;
V - cultivo do espírito de iniciativa a partir da preparação inicial de 

pesquisadores e formação continuada de professores.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 3º  O Curso de Especialização em Letramento Informacional: A 
Educação  para  a  Informação  é  destinado  a  profissionais  da  educação,  prioritariamente 
professores  vinculados  às  redes  públicas  de  ensino  Municipal  e  Estadual  de  Goiás, 
podendo ser estendível a Bibliotecários Escolares da Rede Pública e Tutores e professores 
de polos de apoio presencial para a EaD, parceiros da Universidade Federal de Goiás.

Art. 4º O número total de vagas é duzentas (200), sujeito a alteração 
conforme plano de trabalho aprovado para cada turma, incluídos os dez por cento (10%) 
destinadas a servidores da UFG.

Art. 5º  São considerados membros do corpo discente da UFG, com 
todos os direitos e deveres definidos pelo Estatuto e Regimento Geral da UFG, os alunos 
regularmente matriculados e com frequência normal no Curso.
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Art.  6º  O  Curso  contará  com  pessoal  técnico,  administrativo  e 
docente, em conformidade com as normas da UFG.

CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO

Art.  7º  O  Curso  terá  um  coordenador  e  um  subcoordenador, 
portadores  do  título  de  Doutor,  pertencentes  ao  quadro  de  docentes  da  Faculdade  de 
Comunicação e  Biblioteconomia,  indicados  pelos  professores  do Curso e  homologados 
pelo Conselho Diretor da Unidade.

§ 1º A nomeação do coordenador e subcoordenador é de competência 
do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG.

§ 2º O mandato do coordenador e subcoordenador  do Curso terá a 
duração de vinte e quatro (24) meses, permitida a recondução por igual período.

Art. 8º Compete ao coordenador do Curso:

I - exercer a direção executiva das atividades de ensino e pesquisa 
vinculadas ao Curso;

II - supervisionar  e  cumprir  o  disposto  neste  Regulamento  e  as 
normas específicas vigentes;

III - representar  o  Curso  junto  à  Faculdade  de  Comunicação  e 
Biblioteconomia e à Administração Superior da UFG, de acordo 
com as normas estatutárias e regimentais da UFG;

IV - apresentar  à  Diretoria  da  Faculdade  de  Comunicação  e 
Biblioteconomia,  relatório financeiro dos recursos utilizados ao 
término de cada turma do Curso, a ser apreciado pelo Conselho 
Diretor  e  posteriormente  encaminhado  à  Pró-Reitoria  de 
Administração e Finanças - PROAD/UFG e à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG/UFG;

V - apreciar,  julgar  e  emitir  parecer  conclusivo  e  sobre  as 
solicitações de docentes e discentes do Curso, desde que estas 
não contrariem este Regulamento e as normas da UFG;

VI - encaminhar  os casos  omissos  neste  Regulamento,  em comum 
acordo com o corpo docente do Curso, ao Conselho Diretor da 
Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, e, mediante sua 
decisão, à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Conselho de 
Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFG (CEPEC/UFG).

Parágrafo único. Compete  ao subcoordenador  do Curso auxiliar  o 
coordenador nas atividades descritas no caput deste artigo e o substituir em suas faltas e 
impedimentos.

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

Art.  9º  A qualificação  mínima  exigida dos  docentes  do Curso é o 
título de Mestre.
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§  1º  Caso  o  número  de  docentes  mestres  e/ou  doutores  seja 
insuficiente  para  atender  à  exigência  de  qualificação  prevista  no  caput deste  artigo, 
poderão lecionar profissionais de alta competência e experiência em áreas específicas do 
Curso,  desde  que  aprovados  pelo  Conselho  Diretor  da  Faculdade  de  Comunicação  e 
Biblioteconomia e pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CEPEC/UFG.

§  2º  Em  nenhuma  hipótese,  o  número  de  docentes  sem  titulação 
mínima  de  Mestre  poderá  ultrapassar  cinquenta  por  cento  (50%) do corpo docente  do 
Curso.

§ 3º A aprovação da participação de professor não portador do título 
de Mestre somente terá validade para as atividades previstas no Curso.

Art. 10. O corpo docente deverá preferencialmente ser composto por 
docentes da UFG.

Parágrafo único. Nos casos em que não haja docentes da UFG em 
número suficiente para o atendimento das especialidades do Curso de Especialização, será 
permitida uma composição de até quarenta por cento (40%) da carga horária total do Curso 
com docentes externos à Instituição.

Art.  11.  Alterações  no  corpo  docente  no  Curso  de  Especialização 
Letramento Informacional: A Educação para a Informação, deverão ser encaminhadas à 
PRPPG,  com  a  anuência  do  Conselho  Diretor  da  Faculdade  de  Comunicação  e 
Biblioteconomia, devidamente justificadas, desde que o docente proposto para substituição 
se enquadre às exigências contidas nos artigos 9º e 10 deste Regulamento.

Art. 12. A carga horária total do Curso é de quatrocentas (400) horas, 
distribuídas em dezoito (18) meses, não excedendo o prazo de vinte e quatro (24) meses 
consecutivos para sua conclusão, salvo situações extraordinárias, especiais, devidamente 
justificadas  e  aceitas  pelo  Conselho  Diretor  da  Faculdade  de  Comunicação  e 
Biblioteconomia e pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CEPEC/UFG.

§ 1º Na carga horária constante neste artigo não estão computados o 
tempo  de  estudo  individual  ou  em  grupo  sem  assistência  docente  e  o  destinado  à 
elaboração do trabalho de conclusão de curso.

§ 2º Preferencialmente o Curso de Especialização deverá destinar, no 
mínimo,  sessenta  (60)  horas  de  sua  carga  horária  global  a  disciplina(s)  de  conteúdo 
didático-pedagógico, devendo o restante ser dedicado ao conteúdo específico do Curso.

Art.  13. No  caso  de  necessidade  de  orientação  específica  em 
determinado assunto, poderá ser convidado um professor que não pertença a este Curso de 
Especialização, na condição de coorientador, desde que aprovado pelo Conselho Diretor da 
Faculdade  de  Comunicação  e  Biblioteconomia  e  pela  Câmara  de  Pesquisa  e  Pós-
Graduação do CEPEC/UFG.

Art. 14. Cada docente poderá orientar até seis alunos por turma.
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CAPITULO V
DA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA

Art. 15.  O período de inscrição obedecerá ao calendário fixado pela 
Coordenação do Curso, informado através de Edital específico e será realizado pelo sítio 
do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede – CIAR/UFG.

Art.  16. O  processo  de  seleção  ao  Curso  de  Especialização  será 
desenvolvido por uma Comissão de Seleção, designada pelo coordenador do Curso e pelo 
Diretor  da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia,  que estabelecerá os critérios 
para a seleção de candidatos ao Curso.

Art. 17. Compete à Comissão de Seleção:

I - estabelecer critérios para a seleção de candidatos ao Curso;
II - elaborar e aplicar provas;
III - encaminhar  relatório  contendo  as  notas  dos  candidatos  à 

Coordenação do Curso.

Art. 18. Não havendo o completo preenchimento de vagas, o início, a 
continuidade ou o cancelamento do Curso dependerá de decisão da Coordenação do Curso, 
ouvido o Conselho Diretor da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia.

Art. 19. A matrícula dos candidatos classificados para o número de 
vagas existentes deverá ser requerida junto à Coordenação, conforme informado através do 
edital específico do Curso.

Parágrafo  único.  Findo  o  prazo  de  matrícula,  não  havendo  o 
comparecimento de algum candidato, será dado um prazo de três dias úteis para que os 
candidatos com classificação imediatamente subsequente possam efetivar suas matrículas, 
até o preenchimento total das vagas oferecidas.

Art.  20.  Não  haverá  trancamento  de  matrícula  no  Curso  de 
Especialização em Letramento Informacional: A Educação para a Informação.

CAPÍTULO VI
DA FREQUÊNCIA, AVALIAÇÃO E EXPEDIÇÃO DOS

CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO

Art.  21. Os  alunos  que  obtiverem frequência  mínima  de  setenta  e 
cinco  por  cento  (75%)  da  carga  horária  global  em  cada  disciplina,  e  o  respectivo 
aproveitamento, aferido através de processo formal de avaliação, vindo a obter, no mínimo, 
a  nota  sete  vírgula  zero  (7,0)  nas  disciplinas,  trabalho  final  e/ou  outras  atividades 
acadêmicas,  farão  jus  ao  Certificado  do  Curso  de  Especialização  em  Letramento 
Informacional: A Educação para a Informação.

Art. 22. Os processos de avaliação a serem adotados pelos professores 
de acordo com o planejamento acadêmico das disciplinas, constantes dos programas das 
mesmas,  poderão  ser  avaliações  dissertativas,  fóruns,  trabalhos  escritos,  iniciação  à 
pesquisa e seminários, trabalho final e/ou outros procedimentos acadêmicos.
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Art.  23.  Os  certificados  serão  expedidos  pelo  Centro  de  Gestão 
Acadêmica - CGA/PROGRAD/UFG, na forma da legislação vigente.

Art. 24. O aluno que não concluir o Curso dentro do prazo estipulado 
neste  Regulamento  será  automaticamente  desligado  do  Curso,  salvo  em  casos 
excepcionais, analisados e aprovados pelo Conselho Diretor da Faculdade de Comunicação 
e Biblioteconomia.

Art.  25.  As  disciplinas  cursadas  em  cursos  anteriores,  do  mesmo 
nível,  poderão ser aproveitadas  desde que haja compatibilidade  entre  conteúdo e carga 
horária e tenham sido cursadas no máximo há dois anos.

Parágrafo  único. A  solicitação  do  aproveitamento  de  disciplinas 
deverá  ser  encaminhada  ao  coordenador  do  Curso,  acompanhada  do  histórico  escolar 
correspondente  e  do  programa  das  disciplinas,  devendo  ser  autorizada  pelo  Conselho 
Diretor da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia.

CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS FINANCEIROS E DESPESAS

Art. 26. Os recursos financeiros serão oriundos da receita advinda do 
MEC/CAPES, administrados pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG.

Art. 27. O pagamento do serviço prestado por professores convidados 
e  servidores  técnico-administrativos  envolvidos  no  Curso,  obedecerão  às  normas 
constantes da legislação vigente da UFG.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 28.  Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo 
Conselho Diretor da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, em primeira instância.

. . .
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