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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 a distância:  

- Serviço de Atendimento Educacional Especializado, em nível de 

Aperfeiçoamento, carga horária de 240 horas, com previsão de início em janeiro de 

2023; 10 módulos de aprendizagem com leitura, atividades, aulas ao vivo (1 por módulo) 

e elaboração de trabalho final. 

- Serviço de Atendimento Educacional Especializado para o educando com Altas 

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

com previsão de início em janeiro de 2023; 6 módulos de aprendizagem com leitura, 

atividades, aulas ao vivo (1 por módulo) e elaboração de trabalho final. 

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. 

IMPORTANTE: A INSCRIÇÃO SERÁ REALIZADA EM DUAS ETAPAS.  

Primeira etapa: o interessado deverá acessar o link abaixo e preencher de forma 

correta TODOS os dados solicitados. Essa primeira etapa ocorrerá de 28 de 

novembro a 28 de dezembro de 2022.  

Segunda etapa: entre os dias 02 e 04 de janeiro de 2023 o interessado, que 

já realizou o preenchimento dos dados da primeira etapa, receberá por e-mail (e-mail 

preenchido na primeira etapa) o link-formulário para preencher e assim finalizar o 

processo de inscrição. Essa segunda etapa terá prazo de preenchimento até 07 de 

janeiro de 2023. 

Salientamos que é de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento 

correto de todas as informações do Link e link-formulário, caso contrário a inscrição não 



será validada. NÃO serão corrigidos dados após o recebimento das etapas de inscrição, 

assim como, NÃO confirmaremos recebimento de dados.  

Vale ressaltar que 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 (etapas 1 e 2): 28 de novembro de 2022 a 07 de janeiro de 2023. 

Divulgação dos selecionados: 10 de janeiro de 2023. 

Aula inaugural: 16 de janeiro de 2023. 

Início efetivo das atividades pedagógicas: 23 de janeiro de 2023. 

 

Link de inscrição primeira etapa:  

 

Inscrições Cursos de SAEE e SAEE para o educando com AH/SD 2022 

 

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. 

 

Santa Maria, 28 de novembro de 2022 

 

 

Profa. Dra. Ana Cláudia Oliveira Pavão  

Coordenadora do Curso de Serviço de Atendimento Educacional Especializado– UFSM 

 

Profa. Dra. Tatiane Negrini 

Coordenadora do Curso de Serviço de Atendimento Educacional Especializado para o 

educando com Altas Habilidades/Superdotação - UFSM 

https://portal.ufsm.br/concursos/inscricao/opcoes.html?edicao=4603
mailto:aeeufsm@gmail.com

