Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Faculdade de Educação
Programa de Pós-Graduação Lato Sensu
Curso de Especialização Construindo a Inclusão em Educação

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
CONSTRUINDO A INCLUSÃO EM EDUCAÇÃO – 2018
De ordem da Diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(FE/UFRJ) e de acordo com a legislação em vigor, a Coordenação de Pós-Graduação da FE e a
Secretaria de Especialização Lato Sensu da Faculdade de Educação tornam públicos, para ciência
dos interessados, os procedimentos relativos à seleção dos candidatos para o curso criado pelo
processo de nº 23079.0445380/2015-11, abaixo discriminados:
I – Do curso de especialização com previsão de início em agosto de 2018:
CONSTRUINDO A INCLUSÃO EM EDUCAÇÃO: 40 vagas
Curso de Especialização presencial com aulas às segundas e quartas-feiras das 18h às 21h na
Faculdade de Educação da UFRJ. O curso tem previsão para início em agosto de 2018 e término em
dezembro de 2019 (3 semestres letivos).
II – Da inscrição:
(a) A inscrição dos candidatos às vagas do Curso de Especialização Construindo a Inclusão em
Educação estará aberta no período de 14/05/2018 a 31/05/2018 através do e-mail
lapeade.fe.ufrj@gmail.com
(b) Poderão inscrever-se no curso acima discriminado egressos do curso de pedagogia, demais
licenciaturas, áreas afins, professores e gestores prioritariamente atuantes nas redes públicas de
educação básica e superior, bem como demais interessados na temática do curso, graduados em
nível superior.
(c) Em cumprimento aos dispositivos legais, do total de vagas previstas nesse edital 10% serão
destinadas na forma de cotas de ações afirmativas reservadas para candidatas/os
autodeclaradas/os negros/as, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas travestis e
transexuais.
III – Da documentação exigida para inscrição:
a) Diploma digitalizado de Ensino Superior reconhecido pelo Ministério da Educação e na falta
deste Declaração de Conclusão de Graduação com validade de seis meses digitalizado;
b) Histórico Escolar do Curso de Graduação/Licenciatura digitalizado;
c) Curriculum Lattes simplificado digitalizado;
d) Memorial de formação e atuação profissional, com justificativa de interesse no Curso de
Especialização (de até 3 laudas – fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5)
digitalizado no formato PDF;
e) Carteira de Identidade (RG) e CPF digitalizados (não será aceita como documento de
identificação a Carteira de Motorista CNH);
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f) Título de Eleitor, Certificado de Reservista e Certidão de Casamento (em caso de mudança de
nome) digitalizados;
g) Formulário de inscrição preenchido (anexo 1) digitalizado;
h) 1 foto 3x4 digitalizada no espaço destinado no formulário de inscrição;
i) Laudo médico digitalizado contendo a Classificação Internacional de Doenças (CID) para os
candidatos com deficiência que optarem por concorrer pelo sistema de cotas;
j) Autodeclaração digitalizada para os candidatos que optarem por concorrer pelo sistema de cotas
para negras/os, quilombolas, pessoas travestis e transexuais;
K) Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) digitalizado para candidatos a cotas
de vagas reservadas para indígenas.
Observações:
1. Não serão aceitos documentos de identidade de outra natureza que não aquela
discriminada no item (III.e).
2. Todos os documentos discriminados no item III deverão ser anexados e enviados por
e-mail no ato da inscrição.
3. O não envio de um dos documentos exigidos no item III implicará na anulação da
inscrição no processo de seleção.
4. A confirmação da inscrição será informada por e-mail, contendo um número, no qual o
candidato acompanhará todo o processo seletivo que será disponibilizado na página:
www.educacao.ufrj.br
IV – Da Seleção:
(a) A seleção será feita em 2 etapas: (1ª) exame da documentação e (2ª) entrevista;
(b) Só serão encaminhados à 2ª etapa os candidatos que forem selecionados na 1ª;
(c) As entrevistas dos candidatos encaminhados à 2ª etapa serão realizadas no período de 18/06 a
22/06 de 2018, conforme escala a ser divulgada;
(d) A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 28/06/2018 (cf. cronograma anexo).
V – Do Recurso:
O candidato que desejar interpor recurso ao final de cada etapa do processo seletivo deverá fazer
através do e-mail lapeade.fe.ufrj@gmail.com, designando em assunto “Interposição de recurso –
Construindo a Inclusão em Educação” . O resultado da avaliação do recurso será publicado no site
da Faculdade de Educação da UFRJ www.educacao.ufrj.br (cf. cronograma)
VI – Da matrícula:
(a) A matrícula dos candidatos selecionados será efetuada no período de 03 a 06 de
julho de 2018, por e-mail a ser enviado pela comissão organizadora do curso;
(b) As aulas terão início dia 06 de agosto de 2018.
Rio de Janeiro, 25 de abril 2018.
Faculdade de Educação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
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CRONOGRAMA DA SELEÇÃO - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO CONSTRUINDO A INCLUSÃO
EM EDUCAÇÃO
Atos Processo Seletivo

Período
14/05/2018

Período de inscrição
1ª etapa:
Exame da documentação
Divulgação de resultados
1ª etapa

31/05/2018
01/06/ 2018
a
08/06/2018
12/06/2018

Interposição de Recurso

13/06/2018

Resultado do Recurso

14/06

2ª Etapa:
Entrevistas

18/06/2018
a
22/06/2018
28/06/2018

Divulgação de resultados
2ª etapa

Observações
Envio do formulário de inscrição e
documentos digitalizados para o email: lapeade.fe.ufrj@gmail.com
-----------Divulgação no site da Faculdade de
Educação da UFRJ
(www.educacao.ufrj.br)
Interposição por e-mail
lapeade.fe.ufrj@gmail.com
Divulgação no site da Faculdade de
Educação da UFRJ
(www.educacao.ufrj.br)
Faculdade de Educação da UFRJ –
Campus Praia Vermelha

Interposição de Recurso

29/06/2018

Resultado do Recurso

02/07/2018

Confirmação de Matrícula

03/07/2018
a
06/07/2018

Divulgação no site da Faculdade de
Educação da UFRJ
(www.educacao.ufrj.br)
Interposição por e-mail
lapeade.fe.ufrj@gmail.com
Divulgação no site da Faculdade de
Educação da UFRJ
(www.educacao.ufrj.br)
Por email
(A confirmação deverá ser enviada
como resposta à mensagem da
coordenação do curso)

Início das aulas

06/08/2018

-----------
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Formulário de Inscrição do Processo Seletivo 2018

Curso de Especialização “Construindo a Inclusão em Educação”
Foto
3X4
Nome:
Nome Social (Decreto n. 8.727, de 28 de abril de 2016):

Data de nascimento:

Sexo:

Gênero:

Cor ou raça:

Estado civil:

Mãe:

Pai:

Endereço:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

DDD:

Tel. residencial:

DDD:

Tel. celular:

DDD:

FAX:

DDD:

Tel. para recados:

E-mail:

Número de identidade:

Órgão:

Data de expedição:

Certificado de Pessoa Física (CPF):

Título de eleitor:

Zona:

Seção:
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Certificado de reservista:

Ministério:

Estado:

Ocupação atual / Cargo:
Instituição / Empresa:
DDD:

Tel. comercial:

DDD:

FAX:

E-mail do trabalho:

Formação Acadêmica:
Graduação:

Instituição:

Conclusão:

Pós-Graduação (Especialização):

Instituição:

Conclusão:

Mestrado:

Instituição:

Conclusão:

Outras informações:
Possui alguma deficiência?
( ) Não
( ) Sim.

Se sim, qual?
( ) Cegueira
( ) Baixa Visão
( ) Surdez
( ) Deficiência auditiva
( ) Deficiência física
( ) Deficiência intelectual
( ) Deficiência múltipla
( ) Transtorno do Espectro Autista

Necessita de alguma adaptação específica (de acessibilidade, curricular, etc)? Diga quais.

Deseja concorrer à cota de ação afirmativa? Qual?

Em, ______ / ______ /____________.
________________________________________________
Assinatura do candidato
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