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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO –
4ª EDIÇÃO
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CURSISTAS

O Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação (CINTED), da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no uso de suas atribuições legais, torna pública a
abertura de inscrições para o processo de seleção de cursistas para o Curso de Especialização
Lato Sensu em Mídias na Educação 4ª edição na modalidade a distância, com carga horária de
360 (trezentas e sessenta) horas, no âmbito do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB),
com parceria da Secretaria de Educação a Distância (SEAD/UFRGS), Diretoria de Educação a
Distância (DED) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
1. OBJETIVO
Oferecer formação continuada de professores do ensino básico público para o uso pedagógico
das mídias integrado à proposta pedagógica, de modo a diversificar as linguagens utilizadas no
processo de ensino e aprendizagem.
2. VAGAS E POLOS
Serão ofertadas 400 (quatrocentas) vagas, distribuídas nos polos UAB conforme o quadro
abaixo:
POLOS
Arroio dos Ratos

Imbé

Novo Hamburgo

VAGAS
50

50

50

ENDEREÇO
CONTATO
Av. João Pereira da polouabar.rs@gmail.com
Silva, Nº:550 Bairro:
Centro
CEP: (51)3656-3087
96740000
Av: Tramandai nº 976
- Centro - CEP 95625000
CECLIMAR/UFRGS
Av Pedro Adams
Filho, 4918, 2º andar
Centro - CEP: 93410175

polo.uab.imbe@sead.ufrgs.br
(51)3308-1258
polouab.nh@gmail.com
(51)3593-2043

Porto Alegre

150

Av. Paulo Gama, 110 midiaseduc4@cinted.ufrgs.br
Anexo III da Reitoria 3º andar - Sala 346 (51) 3308-4098
90040-060

São Francisco de Paula

50

Rua Manoel Vicente uabcaedsfp@gmail.com
Ferreira.
Nº:
329
Bairro:
Centro (54)3244-1665
CEP: 95400001

Sapucaia do Sul

50

Rua Atalíbio Trindade uab.sapucaia@gmail.com
Figueiredo. Nº: 4 B.
Paraiso
(51) 3452-1058

Na hipótese de não haver o preenchimento mínimo de 50% das vagas em determinado polo, a
oferta será realocada para a cidade em que houver maior demanda.
3. PÚBLICO ALVO
Professores em efetivo exercício da rede pública de ensino básico municipal, estadual e federal
no Estado do Rio Grande do Sul.
3.1. REQUISITOS DOS CANDIDATOS
a) Ser docente da rede pública de ensino municipal, estadual e federal no Estado do Rio Grande
do Sul;
b) Possuir graduação completa em nível superior;
c) Ter disponibilidade para acompanhar as atividades do curso e participar de, no mínimo, dois
encontros presenciais por semestre no polo ao qual foi alocado (A alocação dos cursistas em um
polo será feita com base em informação de preferência de polo, registrada no formulário de
inscrição. Em decorrência de falta de vagas para atender toda a demanda em algum polo, pode
ser oferecida a oportunidade de remanejamento).
4. PERÍODO E PROCEDIMENTOS PARA AS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas exclusivamente por via eletrônica no período de 01/11/2016 a
25/11/2016, mediante preenchimento do formulário de inscrição disponível no site
http://penta3.ufrgs.br/MidiasEducCicloAvancado4/ e envio do mesmo para o endereço
midiaseduc4@cinted.ufrgs.br, juntamente com cópia eletrônica da documentação (em formato
PDF).
5. DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO
a) Cópia do RG e do CPF;
b) Cópia do Diploma de Graduação;
c) Cópia do Histórico Escolar do curso de Graduação;
d) Documento comprobatório de efetivo exercício como professor da rede pública de ensino
municipal, estadual ou federal no Estado do Rio grande do Sul.
e) Memorial descritivo constando carreira acadêmica e cursos realizados (com até 5000
caracteres - incluindo espaços -, fonte 12, Times New Roman, espaço 1,5)
Os documentos deverão ser enviados em formato PDF para o e-mail
midiaseduc4@cinted.ufrgs.br
6. SELEÇÃO
Serão selecionados os candidatos que preencherem os requisitos do item 3.1 deste edital. O
processo de seleção será realizado por uma comissão designada pela coordenação do curso, que
efetuará a análise dos documentos. A comissão de seleção poderá solicitar aos candidatos
informações adicionais. Os candidatos que atendem os requisitos básicos serão classificados em
ordem de inscrição por polo, até o limite das vagas. Os demais candidatos serão considerados
suplentes.
Critérios de desempate:
1º) Ordem de inscrição;
2º) Não ter outro curso de especialização em área equivalente.
7. DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO
O resultado da seleção será divulgado a
http://penta3.ufrgs.br/MidiasEducCicloAvancado4/

partir

do

dia

30/11/2016

no

site

8. RECURSOS
Todas as interposições de recurso do processo seletivo deverão ser formalizadas via e-mail
midiaseduc4@cinted.ufrgs.br à Comissão de Seleção em até 48 (quarenta e oito) horas da
divulgação dos resultados. Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção no prazo de até
48 (quarenta e oito) horas após a conclusão do prazo para a interposição de recursos e serão
divulgados no site http://penta3.ufrgs.br/MidiasEducCicloAvancado4/
9. MATRÍCULA
A matrícula ocorrerá\ no período de 02/12/2016 a 08/12/2016. Os candidatos deverão enviar
cópias dos documentos para o seguinte endereço:
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
CINTED - Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação
Av. Paulo Gama, 110 – Anexo III da Reitoria - 3º andar - Sala 346
90040-060 - Porto Alegre (RS) – Brasil
Relação dos Documentos para a matrícula:
a) Cópia da Carteira de Identidade;
b) Cópia do CPF;
c) Curriculum Vitae resumido;
d) Cópia do Diploma de Graduação autenticado (confere com original, carimbado por servidor
público da escola de origem, devidamente identificado);
e) Documento comprobatório de efetivo exercício como professor da rede pública de ensino
municipal, estadual ou federal no Estado do Rio grande do Sul.
f) Cópia do formulário de inscrição completo;
10. COMISSÃO DE SELEÇÃO
A Comissão de Seleção do processo seletivo será composta pelos seguintes professores:
 Ana Vilma Tijiboy
 Evandro Alves
 Liane Margarida Rockenbach Tarouco
 Marcelo Magalhães Fhoos

11. INFORMAÇÕES GERAIS
Os dados contidos no site do curso (http://penta3.ufrgs.br/MidiasEducCicloAvancado4/) devem
ser considerados como informações complementares a este edital.

Porto Alegre, 31/ 10/2016.
Profª Liane Margarida Rockenbach Tarouco
Coordenadora do Curso

