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COORDENADORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS 

Curso de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado para o 
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Santa Maria, 18 de setembro de 2017. 

 

Prezado (a), 

 

Informamos que a Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, irá oferecer o 

Curso de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado para o 

estudante com altas habilidades/superdotação – AEE-AH/SD, em nível de 

Aperfeiçoamento, carga horária de 180 horas, com previsão de início em novembro de 

2017. 

Deste modo, entramos em contato para informar que o curso é destinado 

a professores efetivos da rede Municipal e Estadual que possuem experiência em 

Atendimento Educacional Especializado- AEE e têm formação na área da educação, 

com cursos de aperfeiçoamento, capacitação e/ou outros na área da Educação Especial. 

Os interessados deverão ter conhecimentos básicos de internet (e-mail, busca de 

informação e navegação), de editores de texto (word, open office) e impreterivelmente 

acesso à internet, além de dispor de 4 horas semanais para estudos, participações em 

fóruns, bate-papos, aulas ao vivo e demais atividades do curso. 

 Para realizar sua inscrição os interessados deverão seguir dois passos: 

preenchimento de formulário com dados cadastrais e envio dos ofícios devidamente 

assinados. 

 

Não esqueça de ler atentamente as informações contidas abaixo e os anexos 

enviados antes de realizar sua inscrição. 

 

1º Passo – Preenchimento de Formulário:  

Para esta edição estamos utilizando um formulário para realizar a 

inscrição. Basta você acessar o Link Formulário e responder a todas as questões.  

Salientamos que é de responsabilidade exclusiva do professor-cursista o envio e 

o preenchimento correto de todas as informações do Link Formulário, caso contrário a 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgZBaut-MhMADDAg63iatUNHd5TgBNcFF9kqx6KpSBwIMQtw/viewform?usp=send_form


inscrição não será validada. NÃO serão corrigidos dados após o recebimento do 

formulário e NÃO confirmaremos recebimento de dados.  

O prazo de inscrição é de 18/09/2017 a 08/10/2017.  

Dados postados pelo correio, com data após o dia 08 de outubro NÃO serão 

considerados. 

 

2º Passo – Envio dos Ofícios:  

 

Os Ofícios, modelos em anexo, assinado e carimbado pelo Dirigente de 

Educação (Secretaria de Município, Secretaria de Estado ou Direção de Escola), e pelo 

professor cursista deverão ser enviados até o dia 08 de outubro de 2017 por correio aos 

cuidados da Coordenação do Curso de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional 

Especializado para o estudante com altas habilidades/superdotação – AEE-AH/SD, para 

o seguinte endereço: 

 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 

CAED 

Avenida Roraima, nº 1000 - Cidade Universitária. 

Bairro: Camobi. 

Santa Maria-RS 

CEP: 97105-900 

 

Estes ofícios servirão como Termo de Compromisso firmado entre o professor-

cursista, dirigente de educação e a Universidade Federal de Santa Maria, e tem como 

objetivo evitar inscrições de professores que não tenham interesse em realizar o curso, 

contendo a evasão e desperdício de recursos públicos. 

 

Lembramos, o recebimento dos dados via formulário e ofício não garante a 

efetivação da matrícula. Haverá outras etapas de seleção dependendo da demanda de 

inscritos. 

 

Atenção! Você que fará a inscrição fique atento ao seu e-mail (aquele que 

cadastrou na inscrição), pois através dele a coordenação, professor ou tutor 

encaminharão mensagens de efetivação de matrícula, confirmação de participação, 



senha e login. Verifique seguidamente sua caixa de entrada e também de spam. 

Lembramos que todos os e-mails enviados terão prazos para que o interessado responda 

e, não respondendo, perderá a vaga no Curso. 

 

Aguardamos sua inscrição! 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação do Curso de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional 

Especializado para o estudante com altas habilidades/superdotação – AEE-AH/SD 


