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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ACADÊMICO 

 
EDITAL N.º 30/2014 – COPA/PROGRAD/UFSM 

 
INSCRIÇÃO DE CURSISTAS PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

DOCÊNCIA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - SEB/MEC/UFSM NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL. 

 
 

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio da Coordenadoria de 
Planejamento Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação e da Coordenação do 
Curso de Aperfeiçoamento Docência na Escola de Tempo Integral, vinculado ao 
Programa Mais Educação SEB/MEC, torna público que as inscrições para cursistas 
estarão sendo recebidas conforme o que segue: 

 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Programa Mais Educação é uma estratégia para a promoção da educação 
integral no Brasil contemporâneo. Esse curso é tomado no contexto do Programa 
Mais Educação e em específico, da Educação Integrada, como o elo integrador das 
políticas e das possibilidades de se fazer educação com qualidade e voltada à 
construção da cidadania e da democracia. O objetivo do curso é possibilitar 
reflexões sobre as concepções e práticas de educação integral no sentido de 
contribuir para o fortalecimento de ações que ressignifiquem os tempos e espaços 
de aprendizagem na escola, considerando-se nesse contexto as inter-relações 
escola-comunidade. 
 
2 DA ATIVIDADE 
 
2. 1 Atividade: Cursista 
 
2.2 Descrição da Atividade: Formação Continuada, Curso de Aperfeiçoamento 
Docência na Escola de Tempo Integral, na modalidade semipresencial. Carga 
horária de 180 horas.  

2. 3. Disponibilidade para a execução das atividades: 8 horas semanais para 
atividades a distancia e quatro horas para aulas presenciais para cada modulo. O 
curso é composto por seis módulos sendo previsto uma aula presencial por módulo. 
 
a) Serão ofertadas quatro turmas de 25 participantes cada. Duas turmas com aula 
presencial na segunda-feira (noite) por módulo; duas turmas com aula presencial na 
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terça-feira (noite) por módulo, no horário das 18:30 às 22:30 para cada um dos 
módulo. O cursista irá optar no momento da inscrição por uma das turmas. 
 
b) As demais aulas do curso serão a distancia. 
 
c) Está previsto um Seminário Local a ser realizado de acordo com o cronograma. 
 
3. INSCRIÇÃO 
 
3.1 O período da inscrição será de 16 a 22 de outubro de 2014. 
 
3.2 Procedimentos para Inscrição: 
 
1ª Etapa: Enviar os dados de identificação (Anexo I) para o e-mail 
(escola.integral@yahoo.com.br). A inscrição somente poderá ser considerada 
efetivada após a confirmação de recebimento do e-mail. Em casos omissos o 
candidato deverá fazer contato pessoalmente no seguinte endereço: Laboratório de 
História, Centro de Educação, UFSM, Av. Roraima, 1000, Prédio 16, sala 3375, das 
08h às 11h30min e das 14h às 18h. 
 
2ª Etapa: Consta do preenchimento e assinatura do Termo de Compromisso do 
inscrito que deverá ser realizada no dia 27 de outubro de 2014, conforme local e 
horário a ser divulgado. 
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO 
 
4.1 Após proceder a inscrição por e-mail, os cursistas deverão entregar diretamente 
aos coordenadores do curso, até o dia 22/10/2014, a documentação necessária para 
instruir o processo, no horários das 08h às 11h30min e das 14h às 18h, no seguinte 
endereço: Laboratório de História, Centro de Educação, UFSM, Av. Roraima, 1000, 
Prédio 16, sala 3375.  
 
a) – cópia de documento de identidade e CPF; 
 
b) – atestado de atuação profissional concedido pela Escola 
 
c) – ficha de inscrição complementar a ser preenchida junto a coordenação. 
 
4.2 A UFSM não se responsabilizará pela documentação, enviada via postal. 
 
5 DAS VAGAS 
 
5.1 São ofertadas 200 (duzentas) vagas para professores de escolas da rede pública 
estadual (8ª CRE) e municipal de Santa Maria, que estejam credenciadas no 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 
 
6 DOS REQUISITOS BÁSICOS 
 
6.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado.  
 
6.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
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6.3 Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino. 
 
6.4 Ser Coordenador Pedagógico ou professor de escolas que estejam credenciadas 
no PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 
 
7 CRITÉRIO DE SELAÇÃO 
 
7.1 A seleção dos cursistas será realizado pela Coordenação do Curso em uma 
única etapa através da analise dos documentos entregues pelos candidatos até o 
dia 22/10/2014. 
 
7.2 O critério de seleção do cursista obedecerá a ordem de inscrição e a 
comprovação dos documentos, conforme este edital. 
 
8. DO RESULTADO PRELIMINAR E DA HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS 
INSCRIÇÕES 
 
8.1. O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado por ordem de 
inscrição no dia 23 de outubro de 2014.  
 
8. 2 A homologação final das inscrições após os recursos será divulgada, no dia 26 
de outubro de 2014, no sitio da UFSM (http://site.ufsm.br/), no link "Editais", 
"Pró-Reitoria de Graduação". 
 
9. RECURSOS  
 
9.1 Cabe recursos às inscrições após a divulgação do resultado preliminar das 
mesmas em 23/10/2014. 
 
9.2 Os recursos podem ser realizados nos dias 24 e 25 de outubro de 2014. 
 
9.3 Os recursos devem ser enviados para o e-mail “escola.integral@yahoo.com.br” 
 
9.4 O resultados dos recursos será divulgado junto à homologação final das 
inscrições, no dia 26/10/2014. 
 
10. DESLIGAMENTO DO CURSO 
 
10.1 Os cursistas poderão ser desligados do curso no caso de desistência ou 
desempenho considerado insatisfatório conforme a legislação vigente. 
 
11 CRONOGRAMA 

Datas Etapas 

16/10/ à 
22/10/2014 

Inscrições 

23/10/2014 Publicação Resultado Preliminar das Inscrições 
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24/10 e 
25/10/2014 

Prazo para Recursos 

26/10/2014 Resultado dos Recursos e Homologação Final das 
Inscrições 

27/10/2014 Previsão de Inicio do Curso 

 
 
12 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1 O edital completo estará disponível no sítio http://site.ufsm.br/. 
 
11.2 Os casos omissos serão tratados pela Equipe Gestora do Projeto. 
 

 
 

Santa Maria, 15 de outubro de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

Martha Bohrer Adaime 
Pró-Reitora de Graduação 

UFSM 
 
 
 
 
 
 

Marta Rosa Borin 
Coordenadora Geral Mais Educação/UFSM 

Coordenadora Geral do Curso de Aperfeiçoamento 
Docência na Escola de Tempo Integral 

 Jerônimo Siqueira Tybusch 
Coordenador de Planejamento Acadêmico 

COPA/PROGRAD 
Coordenador do Comitê Gestor 

Institucional de Formação Inicial e 
Continuada de Profissionais do Magistério 

de Educação Básica (COMFOR) 
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ANEXO I 
 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Educação 

Curso de Aperfeiçoamento Docência na Escola de Tempo Integral 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Turma: ______________________ 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome:______________________________________________________________ 
Data de nascimento: _______/_______/_______ 
Sexo: (     ) Fem.  (     ) Masc. 
CPF: ________________________ 
RG nº: ______________________ Órgão de Expedição: _____________  
Data de Expedição: _______________________ 
 
ENDEREÇO: 
 
Av/Rua: ____________________________________________________________ 
Nº:_________________Complemento:______________Bairro:_______________
Cidade: __________________________________ UF: _____ 
CEP: ________________ 
Telefone residencial: (       ) ___________ Celular: (      ) ___________________ 
E-mail:____________________________________________________________ 
 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 
 
Magistério: (     ) Sim  (     ) Não 
Graduação:_________________________________________________________ 
Especialização:______________________________________________________ 
Mestrado:___________________________________________________________ 
Doutorado:__________________________________________________________ 


