MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL- REI
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
DECRETO 5.800/2006
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Processo de Seleção de Alunos para provimento das vagas existentes no curso de
Especialização em Mídias na Educação, na modalidade a distância

EDITAL N.º 020/2014, de 17 de Julho de 2014.

A Reitora da Universidade Federal de São João del-Rei, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, em parceria com os municípios participantes do Sistema Universidade
Aberta do Brasil – UAB torna público, pelo presente Edital, as normas do processo de
seleção de alunos para provimento das vagas existentes para os Cursos de Especialização
em Mídias na Educação.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente edital rege o processo de seleção de alunos para o curso de
Especialização em Mídias na Educação, oferecido na modalidade a distância, com
início previsto para Outubro de 2014;
2.1 Os alunos serão selecionados com base nos critérios estabelecidos no presente
edital;
3.1 O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às
recomendações estabelecidas, será automaticamente eliminado do processo de
seleção;
4.1 O candidato aprovado se comprometerá a efetivar a matrícula, cumprir as suas
atividades e realizar as avaliações propostas, de acordo com as normas e o
cronograma do curso;

5.1 As informações sobre o curso estarão disponíveis no endereço eletrônico do
NEAD/UFSJ: http://www.nead.ufsj.edu.br.

2. DAS VAGAS

Serão ofertadas vagas por Polo de Apoio Presencial (Anexo I), distribuídas conforme
quadro I a seguir:
Quadro I – Curso, Número de vagas e Polos de Apoio Presencial

Nº vagas / N° de Turmas
25 vagas / 01 turma

25 vagas / 01 turma

25 vagas / 01 turma

25 vagas / 01 turma

Polo de Apoio Presencial
Nome do Polo: Barroso – Santa Maria
Local: Barroso – MG
Nome do Polo: Franca – Centro
Local: Franca – SP
Nome do Polo: Jau – Centro
Local: Jau – SP
Nome do Polo: São João da Boa Vista - Centro
Local: São João da Boa Vista – SP
Nome do Polo: São Paulo – Jardim São Roberto (CEU Rosa da

25 vagas / 01 turma

China)
Local: São Paulo – SP

25 vagas / 01 turma

25 vagas / 01 turma

50 vagas / 02 turmas

Nome do Polo: Serrana – Jardim Cristina
Local: Serrana – SP
Nome do Polo: Ubá – Triângulo
Local: Ubá – MG
Nome do Polo: Votorantim – Centro
Local: Votorantim – SP

3. DO REQUISITO BÁSICO:

Ser graduado, prioritariamente, em curso de formação para professor (Licenciatura).

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições deverão ser efetuadas no site do NEAD (www.nead.ufsj.edu.br), na
área de Inscrição, a partir das 9h do dia 04/08/2014 até às 23:55h do dia
10/08/2014, em formulário de inscrição próprio, a ser preenchido eletronicamente.
4.1.1 O comprovante de inscrição será apresentado ao aluno no final do
preenchimento do formulário e poderá ser impresso pelo candidato.
4.1.2 O candidato deverá anexar cópia dos seguintes documentos:


Comprovante

de

curso

superior

(diploma

registrado

ou

declaração

comprovando conclusão);


Histórico Escolar do curso superior;



Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;



CPF;



Carteira de Identidade;



Certidão de Nascimento, ou Casamento, ou Divórcio, para fins de comprovação
do Estado Civil;



Certificado Militar para alunos do sexo masculino;



Documentação que comprove os subitens dos critérios de pontuação do item
5.3 deste edital;

4.2. A inscrição para o processo seletivo é gratuita

5. DA SELEÇÃO

5.1 O processo seletivo ocorrerá no período de 04/08/2014 a 24/09/2014 e constará de
análise dos dados informados pelo candidato, juntamente com os comprovantes

digitalizados anexados ao Formulário de Inscrição Eletrônico, disponibilizado no
site do NEAD.
5.2 Os dados informados são de única e exclusiva responsabilidade do candidato.
5.3 Cada candidato será pontuado apenas uma única vez, em cada um dos seguintes
itens, e de acordo com os critérios constantes do quadro II abaixo:
5.3.1 Área de Atuação Profissional: até 40 pontos.
5.3.2 Formação Acadêmica: até 30 pontos.
5.3.3 Tempo de Experiência Docente: até 30 pontos, sendo 0,2 ponto por ano de
docência comprovada.
Quadro II – Critérios de Seleção

Campo

Critério

Pontuação

Professor da Rede Pública de Ensino, do
40
município sede do polo.
Professor

de

escola

particular

do
30

Atuação

município sede do polo.

Profissional

Professor da Rede Pública de Ensino que
30
não é do município sede do polo.
Professor de escola particular que não é
20
do município sede do polo

Formação
Acadêmica

Graduado em curso de formação de
30
professor (Licenciatura)
Graduado em outras áreas (Bacharelado) 20
0,2 ponto por mês

Experiência
Docente

Experiência Docente

de experiência comprovada,
com limite máximo de
30 pontos

5.3.4 Os critérios de desempate serão os seguintes:

1°) Maior tempo de experiência docente.
2°) Candidato de maior idade.

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

6.1 O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado, em ordem alfabética,
por Polo, no dia 21 de agosto de 2014, a partir das 14h, no site do NEAD/UFSJ:
www.nead.ufsj.edu.br
6.2 O candidato terá do dia 22 até o dia 24 de agosto de 2012, após a divulgação do
resultado preliminar, para interpor recurso, unicamente através do e-mail:
midias@nead.ufsj.edu.br.
6.3 O resultado final será divulgado às 17h do dia 29 de agosto de 2014.

7. PREENCHIMENTO DAS VAGAS

7.1 O preenchimento das vagas será feito pela ordem decrescente da pontuação.
7.2 As vagas remanescentes serão preenchidas com os candidatos aprovados, cujos
nomes estejam na lista de espera, respeitando-se o polo de origem.

8. MATRÍCULA

8.1 A listagem dos candidatos aprovados em primeira chamada será disponibilizada no
dia 29 de Agosto de 2014;
8.2 As matrículas dos candidatos classificados em primeira chamada serão realizadas
no Polo de Apoio Presencial selecionado pelo aluno, nos dias 01 e 02 de Setembro
de 2014.
8.3 As matrículas dos candidatos convocados em chamadas subsequentes far-se-á no
Polo de Apoio Presencial selecionado pelo aluno, no ato da inscrição, conforme
datas indicadas no quadro III abaixo:

Quadro III - Datas das matrículas referentes às chamadas subsequentes

Chamadas

Data da chamada

Data da matrícula

Segunda

05/09/2014

10/09/2014

Terceira

12/09/2014

17/09/2014

Quarta

19/09/2014

24/09/2014

8.4 O candidato perderá o direito à sua vaga, caso não compareça nas datas e nos
locais previstos no Edital.
8.5 O candidato selecionado deverá entregar, no Polo escolhido, cópia dos seguintes
documentos, apresentando os originais para comprovação:


Comprovante

de

curso

superior

(diploma

registrado

ou

declaração

comprovando conclusão);


Histórico Escolar do curso superior;



Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;



CPF;



Carteira de Identidade;



Certidão de Nascimento, ou Casamento, ou Divórcio, para fins de comprovação
do Estado Civil;



Certificado Militar para alunos do sexo masculino;



2 (duas) fotografias 3x4;



Documentação que comprove os subitens dos critérios de pontuação do item
5.3 deste edital;



A entrega dos documentos no Polo poderá ser feita por procurador através da
apresentação da procuração autenticada pelo candidato.

Observações:

 Toda documentação solicitada neste edital, deverá ser apresentada conforme
abaixo:
o Para inscrição do candidato à seleção: deverá(ão) ser anexada(dos) ao
formulário

de

inscrição

online

o(s)

arquivo(s)

com

a

documentação digitalizada;
o Para matrícula do candidato: deverá ser entregue um envelope, em
mãos, no Polo em que o candidato fará o curso. Na parte externa do
envelope, devem constar o nome do candidato, o nome do Polo e o nome
do curso de Especialização em Mídias na Educação.
 O Candidato que deixar de apresentar qualquer dos documentos acima
relacionados, dentro do prazo previsto para a inscrição ou matrícula, será
desclassificado, sendo facultado à UFSJ providenciar a convocação de outro(s)
candidato(s), observada a ordem de classificação.

9. PERÍODO DO CURSO

9.1 As aulas terão o início previsto para Outubro de 2014 e o encerramento
previsto para Setembro de 2016.
9.2 Os cursos serão ministrados a distância, via internet, com apoio de material didático
e tutores, com encontros presenciais nos Polos de Apoio Presencial, conforme
Cronograma do curso que será disponibilizado no site até 01 de Outubro de 2014.
9.3 A carga horária do curso é de 425 horas/aula.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais
Complementares que vierem a ser publicados pelo NEAD/UFSJ.
10.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo de Educação a Distância.
10.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação de todos os termos deste Edital.
São João del-Rei, 02 de Julho de 2014

Profª. Dra. Valéria Heloísa Kemp
Reitora
Anexo I

Endereço dos Polos
Barroso – Santa Maria
Endereço: Av. Carlos Alberto Moura da Silva, S/N
Bairro: Santa Maria
CEP: 36.212-000
Município: Barroso – MG
Telefones: (32) 3351-1524
e-mail: polobarroso@hotmail.com
Franca – Centro
Endereço: Av. Champagnat, 1808
Bairro: Centro
CEP: 14.400-320
Município: Franca – SP
Telefones: (16) 3711-9224 / (16) 3711-9200
e-mail: uabpolofranca@gmail.com
Jau – Centro
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 532
Bairro: Centro
CEP: 17.201-470
Município: Jau – SP
Telefones: (14) 3622-5838 / (14) 3626-4300
e-mail: smerchanferraz@gmail.com
São João da Boa Vista – Centro
Endereço: Rua Riachuelo, 444
Bairro: Centro
CEP: 13.870-234
Município: São João da Boa Vista – SP

Telefones: (19) 3631-0114 / (19) 3634-2636
e-mail: sjbveducacao@gmail.com
São Paulo – Jardim São Roberto (CEU Rosa da China)
Endereço: Clara Petrela
Bairro: Jardim São Roberto
CEP: 03.978-500
Município: São Paulo – SP
Telefones: (11) 2701-2300 / (11) 2701-2311
e-mail: smeceurosadachina@prefeitura.sp.gov.br
Serrana – Jardim Cristina
Endereço: Rua Santa Cruz, 1725
Bairro: Jardim Cristina
CEP: 14.150-000
Município: Serrana – SP
Telefones: (16) 3987-1263 / (16) 3987-9838
e-mail: polouabserrana@gmail.com
Ubá – Triângulo
Endereço: Av. Olegário Maciel
Bairro: Triângulo
CEP: 36.500-000
Município: Ubá – MG
Telefones: (32) 3539-6404 / (32) 3539-6139
e-mail: karinesecretariauab@gmail.com
Votorantim – Centro
Endereço: Av. Vereador Newton Vieira Soares, 291
Bairro: Centro
CEP: 18.110-013

Município: Votorantim – SP
Telefones: (15) 3247-2663
e-mail: uabvotorantim@gmail.com

