
Ofício 01/2021      

 

 

Santa Maria, 01 de dezembro de 2021. 

  

Prezado (a), 

  

  Informamos que a Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, juntamente com 

sua Coordenadoria de Assuntos educacionais (CAED) e a Secretaria de Modalidades 

Especializadas de Educação irá oferecer dois cursos na modalidade à distância:  

 

- Serviço de Atendimento Educacional Especializado para prática pedagógica 

inclusiva, em nível de Aperfeiçoamento, carga horária de 240 horas, com previsão de 

início em dezembro de 2021; 

- Serviço de Atendimento Educacional Especializado para o estudante com Altas 

Habilidades / Superdotação, em nível de Aperfeiçoamento, carga horária de 180 horas, 

com previsão de início em dezembro de 2021. 

 

Ambos os cursos são destinados a professores efetivos da rede básica Municipal 

e Estadual de todo território nacional. Disponibilidade de 500 vagas para cada curso.  

 

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 você deverá acessar o link abaixo e preencher de 

forma correta TODOS os dados solicitados. Salientamos que é de responsabilidade 

exclusiva do candidato o preenchimento correto de todas as informações do Link, caso 

contrário a inscrição não será validada. NÃO serão corrigidos dados após o 

recebimento da inscrição, assim como, NÃO confirmaremos recebimento de dados.  

 

Vale ressaltar, cada candidato deverá realizar inscrição APENAS EM UM dos 

cursos e, após, o período de inscrições divulgaremos a listagem dos contemplados com 

as vagas em nossas redes sociais.  O recebimento dos dados de inscrição não garante 

a efetivação da matrícula, pois haverá outras etapas internas de seleção dependendo 

da demanda de inscritos. 



 

Período de inscrições: 01 a 07 de dezembro de 2021. 

Divulgação dos selecionados: 10 de dezembro de 2021. 

Aula inaugural: 20 de dezembro de 2021. 

Início efetivo das atividades pedagógicas: 10 de janeiro de 2022. 

 

Link de inscrição:  

https://portal.ufsm.br/concursos/inscricao/opcoes.html?edicao=4043 

 

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. Olhe 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. 

   

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos através do e-mail 

aeeufsm@gmail.com. 

   

Atenciosamente, 

 

Profa. Dra. Ana Cláudia Oliveira Pavão  

Coordenadora do Curso de Serviço de Atendimento Educacional Especializado para prática 

pedagógica inclusiva – UFSM 

 

Profa. Dra. Tatiane Negrini 

Coordenadora do Curso de Serviço de Atendimento Educacional Especializado para o 

estudante com altas habilidades/superdotação - UFSM 

 

Renata Pereira / Jamile Machado  

Equipe da Coordenação dos Cursos de AEE 

https://portal.ufsm.br/concursos/inscricao/opcoes.html?edicao=4043

