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EDITAL Nº 342 DE 10 DE MAIO DE 2022 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

SABERES E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA – CESPEB 2022/23 

 

 

De ordem das Diretoras da Faculdade de Educação e do Colégio de Aplicação da UFRJ, e 
de acordo com a legislação em vigor, a Coordenação de Pós-Graduação da FE e a 

Coordenação Geral do CESPEB tornam públicos, para ciência dos interessados, os 
procedimentos relativos à seleção de candidatas(os) para o curso criado pelo processo de 
nº 230179.054738/2018-16, abaixo discriminados: 

 
 

I  – Do Curso de Especialização CESPEB com previsão de início em 06 de 
setembro de 2022: 

 

Ênfase em Políticas Públicas e Projetos Socioculturais em Espaços 
Escolares – 40 vagas 

 
(a)  O início das aulas está previsto para o dia 06/09/2022, às terças 

e quintas-feiras, das 18h30 às 21h30. 

(b)  As aulas presenciais acontecerão no campus Praia Vermelha da UFRJ 
e, eventualmente, no Colégio de Aplicação da UFRJ – CAp/UFRJ, situado à Rua 

José Joaquim Seabra, s/n - Lagoa, Rio de Janeiro – RJ, e no campus Fundão 
(Instituto de Geociências – CCMN). 

(c)  O curso poderá ser desenvolvido em, no máximo, três semestres 

letivos, conforme indicado no Anexo 1. O prazo final para defesa dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC) está previsto para dezembro de 2023. 

(d)  25% das vagas são reservadas para docentes oriundos de escolas 
que fazem parte do Complexo de Formação de Professores (CFP), 25% das vagas 

para Cotas de Ações Afirmativas (CAA) reservadas para candidatas/os 
autodeclaradas/os negras/os, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e 
pessoas travestis e transexuais e 50% para Ampla Concorrência (AC). 

(e)  As vagas não preenchidas por docentes oriundos de escolas que 
fazem parte do Complexo de Formação de Professores (CFP) e pelo critério da 

autodeclaração poderão ser transferidas para a ampla concorrência, assim como as 
vagas não preenchidas para a ampla concorrência podem ser transferidas 
proporcionalmente para candidatas/os oriundos de escolas do CFP, negras/os, 

indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas travestis e transexuais. 



 

 

 

II – Da inscrição: 

(a)  A inscrição dos candidatos às vagas do Curso de Especialização 
Saberes e Práticas da Educação Básica (CESPEB) com Ênfase em Políticas 
Públicas e Projetos Socioculturais em Espaços Escolares estará aberta no 

período de 14/06/2022 a 01/07/2022, através do e-mail 
<inscricao.cespeb@gmail.com>. Indicar, no campo “Assunto”, Ênfase em 
Políticas Públicas e Projetos Socioculturais em Espaços Escolares 

 

(b)  Poderão se inscrever, no curso de especialização com ênfase em 

Políticas Públicas e Projetos Socioculturais em Espaços Escolares, os 
portadores de diploma de Pedagogia ou de outras Licenciaturas. Exige-se 
diploma reconhecido pelo MEC ou declaração de solicitação de emissão do título 

emitido pela instituição, junto com o Registro Geral Civil e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) ou Passaporte no caso de estrangeiro, conforme Resolução 12/2020. 

 
Parágrafo único: É vedada a inscrição de candidatos que estejam cursando outro tipo de 

pós-graduação lato-sensu na UFRJ (Resolução 12/2020, CEPEG). 

 

 
III – Da documentação exigida para inscrição: 

Todos os documentos devem ser anexados e enviados por e-mail no ato da inscrição. O 
não envio de um dos documentos exigidos implica a anulação da inscrição no processo 

seletivo. 

(a) Diploma de Pedagogia ou de outras Licenciaturas, 
digitalizado frente e verso, observando-se o Item II, letra b; 

(b) Curriculum Vitae ou Lattes com documentação comprobatória; 

(c) Carta de apresentação do candidato com justificativa para o 
ingresso no Curso de Especialização (mínimo de 1 lauda, máximo de 3 laudas – 
fonte Times New Roman, tamanho 12, em pdf); 

(d) Documento de Identificação (Registro Geral - RG), em que 
conste a naturalidade do candidato, com foto, frente e verso. Não aceitaremos 
cópia do documento de habilitação (CNH), nem documentos emitidos pelos 

conselhos de classes. 

(e) Formulário de inscrição preenchido (Anexo 2). Observação: A 
seleção dos candidatos levará em conta, também, a análise das informações 
contidas no formulário de inscrição, por essa razão, todos os campos do formulário 

são de preenchimento obrigatório. 

IV – Da seleção: 

(a)  A seleção será feita em 2 etapas: (1ª) exame da documentação e 
(2ª) entrevista, conforme cronograma em anexo (Anexo 3); 

(b)  Só serão encaminhados à 2ª etapa os candidatos que forem 
selecionados na 1ª etapa; 
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(c)  As entrevistas dos candidatos encaminhados à 2ª etapa serão 
realizadas no período de 25/07 a 27/07 de 2022, conforme escala a ser 
divulgada nas datas previstas no cronograma (Anexo 3); 

(d)  A divulgação do resultado de cada etapa do processo seletivo será 

realizada através de lista no mural da secretaria do CESPEB (Faculdade de 
Educação - Sala 240) e no site da Faculdade de educação 

<http://www.educacao.ufrj.br/pos-graduacao/lato-sensu/>, conforme 
data e horário discriminado no cronograma em anexo (Anexo 3); 

(e) A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 12 de agosto de 2021. 

 
IV    – Do recurso: 

O candidato que desejar interpor recurso ao final de cada etapa do processo seletivo 
deverá fazê-lo através do e-mail <inscricao.cespeb@gmail.com>, designando no 
“Assunto”: Interposição de recurso – Ênfase em Políticas Públicas e Projetos 

Socioculturais em Espaços Escolares. O resultado da avaliação do recurso será 
publicado no mural da secretaria do CESPEB (Faculdade de Educação - Sala 240) e 
divulgado no site da Faculdade de Educação <http://www.educacao.ufrj.br/pos- 

graduacao/lato-sensu/>, conforme cronograma em anexo (Anexo 3). 
 
 

IV – Da matrícula: 
 

 

(a)  A matrícula dos candidatos selecionados será efetuada 
presencialmente no período de 22 a 26 de agosto de 2022 das 10h às 13h e das 
14h às 20h, na Coordenação do CESPEB, sala 240, no Prédio da Faculdade de 
Educação, no Campus da Praia Vermelha, situada na Av. Pasteur, nº 250 - fundos. 

(b)  Para efetuar a matrícula será necessário apresentar original e cópia 
dos seguintes documentos: 
(b.1) Diploma de Licenciatura em Pedagogia ou em outra Licenciatura, frente e verso. 

(b.2) Documento de Identificação (Registro Geral Civil - RG), em que conste a 

naturalidade do candidato, com foto, frente e verso. Não aceitaremos cópia do 
documento de habilitação (CNH), nem documentos emitidos pelos conselhos de 
classes; 

(b.3) CPF, frente e verso; 
(b.4) Título de Eleitor; 
(b.5) Certificado de Reservista, quando for o caso; 

(b.6) Certidão de Nascimento 
(b.7) Certidão de Casamento (em caso de mudança de nome); 
(b.8) 1 foto 3x4. 

 

(c)  Os candidatos que não puderem comparecer ao ato da matrícula poderão se 
matricular por procuração com firma reconhecida. 

 

V – Disposições finais: 
 

(a) O candidato que concorrer às vagas destinadas a pretos, pardos e indígenas, caso seja 
aprovado, antes da matrícula, passará pela avaliação de uma Comissão especialmente 
criada para este fim, que verificará a veracidade da declaração prestada, conforme 

decisão do Supremo Tribunal Federal. 

(b) O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de 
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heteroidentificação concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência. 
(c) Caso a Comissão verifique que houve falsidade na declaração, o candidato perderá a 

vaga. 

(d) Os casos não previstos no presente Edital serão decididos pela Coordenação Geral do 
CESPEB. 

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022. 

 

 

Maria Comes Muanis 
Diretora da Faculdade de Educação 

 
 

Aprovado na Congregação da Faculdade de Educação, em 10/05/2022 
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ANEXO 1 

CALENDÁRIO DO CURSO - CESPEB 

Ênfase em Políticas Públicas e Projetos Socioculturais em Espaços Escolares 
2022/2023 

 

Semestres Período Atividades 

 
1º 

06/09/2022 a 
15/12/2022 

Encontros de aulas 

 

2º 07/03/2023 a 
13/07/2023 

Encontros de aulas 

 

3º Até 21 de dezembro de 
2023 

 

Escrita e defesa final do TCC 
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                                                                  Anexo2 
Ficha de Inscrição do Processo Seletivo 2022 

 

 
Ênfase em Políticas Públicas e 

Projetos Socioculturais em Espaços 
Escolares 

Nº de 
inscrição: 

 

Nome: 

 

 

Autodeclaração: 

( ) Preto ( ) Pardo ( ) Branco ( ) Indígena ( )Amarelo 
( ) Quilombola 
(  ) Pessoa com deficiência 

( ) Travestis e transexuais 

Data de nascimento: Gênero: Estado civil: 

 

 

 

Endereço residencial: 

Bairro: CEP: Cidade: Estado: 

 
DDD: Tel. residencial: DDD: Tel. celular: 

 
DDD: Outro: DDD: Tel. para recados: 

 

Vaga que deseja concorrer: 
( ) Ampla concorrência 
( ) Cotas de ações afirmativas 
( ) Complexo de Formação de Professores 

Mãe: 

Pai: 

E-mail: 



 

 

 
 

Número de identidade: Órgão: Data de expedição: 

 

 

Título de eleitor: Zona: Seção: Estado: 

 
Certificado de reservista (se for o caso): Ministério: Estado: 

 

 

DDD: Tel. comercial: DDD: FAX: 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

 
Graduação: Instituição: Conclusão: 

Título da monografia de conclusão do curso: 

 
Pós-Graduação (Especialização): Instituição: Conclusão: 

Título da monografia de conclusão do curso de pós-graduação: 

 
Mestrado: Instituição: Conclusão: 

Título da tese de conclusão do curso: 

 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL: 
 

 

Certificado de Pessoa Física (CPF): 

Instituição / Empresa: 

Ocupação atual / Cargo: 

E-mail do trabalho: 

Tempo de atuação no magistério: 

Sua atuação no magistério é predominantemente: 

a) em ( ) escolas públicas ou ( ) escolas privadas 



 

 

 
 
 
 
 

 

SELEÇÃO PARA O CESPEB: 
 

 

 
 

 

Em, / /   
 

   _____   _______   _______   _______   ________ 

Assinatura do candidato 

b) no ( ) EFI, no ( ) EFII no ( ) EM, Coordenação Pedagógica ( ) 
*É possível assinalar mais de uma opção 

Carga horária semanal total? 

Qual o endereço do(s) seu(s) local(is) de trabalho atual(is)? 

Qual a sua motivação para você se inscrever no curso de especialização do CESPEB? 

Formule um objetivo para a pesquisa que você gostaria de desenvolver durante o curso de 
especialização: 

Você tem disponibilidade para assistir às aulas no Colégio de Aplicação da UFRJ – CAp/UFRJ 
e no campus Fundão? 
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ANEXO 3 
CALENDÁRIO DA SELEÇÃO – CESPEB 2022- Ênfase em Políticas Públicas e 

Projetos Socioculturais em Espaços Escolares 
 

Processo Seletivo Período Observações 

Período de inscrição 
14/06/2022 a 

01/07/2022 

Por e-mail 

inscricao.cespeb@gmail.com 

1ª etapa: 04/07/2022 a 
------------ 

Análise da documentação 07/07/2022 

Divulgação de resultados 

1ª Etapa 

 

08/07/2022 
Disponível na Coordenação do 

CESPEB, sala 240, e no site da FE 

<http://www.educacao.ufrj.br/pos- 

graduacao/lato-sensu/> 

 

Interposição de Recurso 

 

11/07/2022 
Através do e-mail 

inscricao.cespeb@gmail.com 

até às 16h. 

 
Resultado de Recurso 

 
14/07/2022 

Disponível na Coordenação do 
CESPEB, sala 240, e no site da FE 

<http://www.educacao.ufrj.br/pos- 

graduacao/lato-sensu/> 

2ª Etapa: 

Entrevistas 

 
25/07/2022 a 

27/07/2022 

 
As entrevistas ocorrerão na sala 242 

da FE. 
   

   

Divulgação de resultados 

2ª Etapa 

 
03/08/2022 

Disponível na Coordenação do 

CESPEB, sala 240, e no site da FE 

<http://www.educacao.ufrj.br/pos- 

graduacao/lato-sensu/> 

 

Interposição de Recurso 

 

05/08/2022 
Através do e-mail 

inscricao.cespeb@gmail.com 

até às 16h. 

 
Resultado de Recurso 

 
09/08/2022 

Disponível na Coordenação do 
CESPEB, sala 240, e no site da FE 

<http://www.educacao.ufrj.br/pos- 

graduacao/lato-sensu/> 

 
Divulgação do Resultado Final 

 
12/08/2022 

Disponível na Coordenação do 
CESPEB, sala 240, e no site da FE 

<http://www.educacao.ufrj.br/pos- 

graduacao/lato-sensu/> 

Matrícula dos Aprovados 22/08/2022 a 
26/08/2022 Coordenação do CESPEB, sala 240, 

no Prédio da Faculdade de 
Educação, no Campus da Praia 
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  Vermelha, situada na Av. Pasteur, 

nº 250 - fundos. 

 

Início das aulas 
06/09/2022 

Faculdade de Educação (FE/UFRJ) 

Obs: 
1) Todos os resultados serão divulgados no site da Faculdade de Educação, conforme data e horário acima discriminados. 

1)  Encerrado o período de matrícula e em não tendo sido preenchidas todas as vagas os excedentes serão 

chamados  por ordem de classificação 
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