
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE  ACADEMICO-DERCA

EDITAL N.º 033,  de 21 de junho  de 2004

Altera o Edital N. 029, de 01 de Junho de 2004 referente à
Inscrição ao Curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) em Ensino-Aprendizagem

O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico e o Pró-Reitor de Pós-Graduação  e
Pesquisa, tornam pública a alteração ao Edital n. 029, de 01 de junho de 2004 referente a abertura de
inscrições à seleção para o Curso de Pós-Graduação em ENSINO-APRENDIZAGEM - Código – 063, em
nível de Especialização, conforme descrito a seguir:

1 – PERÍODO DE  INSCRIÇÃO: até 14 de julho de 2004.
2 – NÚMERO DE VAGAS: 36 (trinta e seis).
3 – CLIENTELA: destinado a professores de Educação Básica das disciplinas de Filosofia, Física,

Biologia e Química que sejam diplomados ou com previsão de término do Curso prevista para o primeiro
semestre letivo de 2004 nos seguintes Cursos de licenciatura: Ciências (1º grau), Ciências Biológicas,
Filosofia, Física, Matemática e Química.

4 – DOCUMENTAÇÃO:
4.1 – Formulário de Inscrição fornecido pelo DERCA e disponível no site

http://coralx.ufsm.br/editais/pdf/edital448.pdf, devidamente preenchido;

4.2 – cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão  de Curso, substituíveis até a matrícula, pelo
Atestado de previsão de Conclusão do Curso para o primeiro semestre de 2004;

 4.3 – Histórico escolar;
4.4 – “Curriculum Vitae” conforme modelo no Anexo I, documentado;
4.5 – Memorial do candidato conforme modelo no Anexo II (comentando sua trajetória acadêmica e

profissional bem como os motivos da opção por este Curso);
4.6 – cópia da Cédula de Identidade, Título Eleitoral,  CPF e do comprovante de quitação com o

Serviço Militar;
4.7 – comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30, 00 (trinta reais), recolhido

no Banco do Brasil, Agência 4201-3, c/c 170500-8, código 153164152384141;
4.8 – a documentação solicitada neste Edital, não será revisada no ato de recebimento e deverá ser

acondicionada em pasta ou envelope. A responsabilidade será exclusivamente do candidato;
4.9 – as inscrições realizadas de acordo com os Editais n. 029 e n. 031 são válidas e passam a

seguir as regras deste Edital.

5 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

http://coralx.ufsm.br/editais/pdf/edital448.pdf


5.1 – análise do “Curriculum Vitae”, com peso 03 (três);
5.2 – análise do Memorial Descritivo, com peso 07 (sete);
5.3 – a seleção será realizada no período de 15 a 30 de julho de 2004, sob a responsabilidade da

Comissão de Seleção, oficialmente designada.
6 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:  dia 30 de julho de 2004. Será feita pelo DERCA, pelos sites

www.ufsm.br e www.ufsm.br/ce e no NAFOR/CE, prédio 16, sala 3236, das 8h30min às

11h30min e das 14 às 17 horas.
7 - MATRÍCULA: será realizada no período de 02 a 04 de agosto de 2004, na sala 3236, NAFOR,

Centro de Educação, prédio 16, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14 às 17 horas.
7.1 – VALOR E TAXA DE MATRÍCULA: no ato da confirmação da matrícula,  R$ 220,00 (duzentos e

vinte reais). Serão cobradas mensalmente mais 17 (dezessete) parcelas de igual valor. O pagamento será
feito através da FATEC (Fundação de Apoio e Tecnologia e Ciência), no horário das 8 às 12 horas e das
13 às 17 horas, no prédio 66, Cidade Universitária, Campus.

8 - CARACTERÍSTICAS DO CURSO
8.1 – Curso de caráter eventual, com duração de 18 (dezoito) meses, sendo 09 (nove) meses para

elaboração e defesa de Monografia.
8.2 – Carga-horária de 450 (quatrocentos e cinqüenta) horas-aula.
8.3 - O curso se desenvolverá da seguinte forma:
8.3.1 - Realização de 10 (dez) disciplinas, cada uma com carga horária de 45 horas-aula.
8.3.2 - Cada disciplina será ministrada em 3 (três) finais de semana, nos períodos de sexta-feira no

turno da noite, sábados nos turnos da manhã e tarde.
8.3.3 - As disciplinas que ocorrerão, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2005, serão ministradas

de forma intensiva numa única semana, de segunda-feira a sexta-feira nos turnos da manhã e tarde e no
sábado no turno da manhã.

9 – INÍCIO DAS AULAS: dia 06 de agosto de 2004, às 18 horas, na sala 3272, Prédio 16, Centro de
Educação/UFSM.

10 – ALTERAÇÃO DO EDITAL: adendos ou novos Editais serão publicados, sempre que
necessários, na Imprensa e no site www.ufsm.br.

11 – LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES: no Departamento de Registro e Controle Acadêmico,
sala 345, Prédio da Administração Central, no horário das 8h às 11h30min e das 13h às 17h. Poderá ser
feita pessoalmente pelo interessado ou pelo procurador e por via postal. Não será aceita inscrição por fac-
simile e internet.

Paulo Tabajara Chaves Costa Cezar Flores
Pró-Reitor          Diretor

http://www.ufsm.br
http://www.ufsm.br/ce
http://www.ufsm.br


ANEXO I

Modelo de Curriculum Vitae

1. Dados Pessoais/Identificação

Nome Completo___________________________________________________________
Endereço Residencial
Rua/Av___________________________________________________________________
Nº_________   Apto__________
CEP____________________   Cidade_____________________________   Estado______
Telefone   __________________ (incluir o DDD)    Fax:_______________
Telefone Celular   ______________________________
e-mail:___________________________________________________
Endereço Profissional
Rua/Av____________________________________________________  Nº_____________
Bairro___________________________________
CEP __________________   Cidade_______________________________   Estado _____
Telefone ______________________   Fax: __________________

2. Formação

Curso Instituição Local Período

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

3. Experiência no Magistério

Instituição Local Função Disciplina Período

1

2

3

4

5

4. Participação em Eventos



Nome do Evento Local Data Forma de
Participação

1

2

3

4

5

5. Publicações
Título Tipo de

Publicação
Veículo (Jornal,

Revista, Boletim,
Atas, Anais, etc)

Data

1

2

3

4

5

6. Atividades não-docentes (especificar)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Participação em Cursos de Curta Duração

Nome Carga
Horária Instituição Local Período

Forma
(Participante-P ou

Ministrante-M)
1

2

3

4

5



ANEXO II

MODELO DE MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo é uma autobiografia que descreve, analisa e critica acontecimentos sobre a
trajetória acadêmico-profissional e intelectual do candidato, avaliando cada etapa de sua experiência.

Recomenda-se que o memorial inclua em sua estrutura seções que destaquem as informações mais
significativas, como a formação, as atividades técnico-científicas e artístico-culturais, as atividades
docentes, as atividades de administração, a produção científica, entre outras.

O texto deve ser redigido na primeira pessoa do singular, o que permitirá ao candidato enfatizar o
mérito de suas realizações.

Sugestão de Estrutura do Memorial
1. Folha de rosto

a) nome do candidato
b) título (MEMORIAL DESCRITIVO)
c) local
d) ano

2. Formação, aperfeiçoamento e atualização
Na descrição, mencionar:

a) educação superior – graduação
b) educação superior – pós-graduação
c) estágios
d) cursos de extensão
e) bolsas de estudo
f) participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos congêneres

Deve-se inserir comentários sobre como decorreram os cursos de formação, de aperfeiçoamento
e de atualização, assim como o resultado final e também os reflexos na carreira profissional,
docente, científica, literária e/ou artística do candidato.

3. Atividades docentes
As atividades docentes referem-se às funções desenvolvidas no ensino e na orientação de
estudantes. Na descrição, mencionar:

a) aulas e cursos ministrados (especificar em que disciplinas)
b) orientações de trabalhos de alunos (Feiras de Ciências, das Profissões, entre outros

eventos), trabalhos de conclusão de cursos, de estágios e/ou de bolsistas
c) palestras e/ou conferências proferidas

4. Atividades de administração
Indicar outras atividades profissionais que não se enquadrem nas modalidades anteriores:

a) participação em comissões, coordenações, supervisões de trabalhos e/ou projetos
b) participações em conselhos, em comitês e/ou júri de prêmios entre outros
c) participações em órgãos colegiados, comitês executivos, grupos de trabalhos, entre

outros
d) consultorias
e) funções eletivas, inclusive diretorias, conselhos de entidades (profissionais e/ou sindicais)

indicando função exercida, inclusive de chefia, coordenação, direção com o respectivo
tempo de mandato



5. Títulos, homenagens e aprovações em concursos
Mencionar o ano e a distinção outorgada e o local.

6. Produção científica, literária e artística
Incluir trabalhos científicos, literários e/ou artísticos que tenham sido publicados, assim como

trabalhos apresentados em congressos, jornadas e outros eventos similares.
7. Motivo da escolha do curso pretendido

Justificar os motivos que levaram o candidato a escolher o curso pretendido, explicitando as
expectativas do candidato com o mesmo.


