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EDITAL 107 - PROEXC/UFU 
 

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES CURSISTAS PARA O  
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU: EDUCAÇÃO INFANTIL: DOCÊNCIA, 

GESTÃO, SABERES E PRÁTICAS EDUCACIONAIS  2016-2017 
 A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC/UFU) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 
considerando a aprovação no EDITAL 90 PROEXC/UFU/COMFOR/REDEUFU torna pública, pelo 
presente Edital, a realização do processo seletivo de professores cursistas para o Curso de Pós-
graduação Lato sensu (Especialização): Educação Infantil: Docência, Gestão, Saberes e Práticas 
Educacionais, observadas as disposições contidas neste Edital e em seus Anexos. 
 
1. DO OBJETIVO DO EDITAL 

 O presente Edital tem por finalidade apresentar os critérios de seleção para ingresso no Curso 
de Pós-graduação Lato-sensu: Educação Infantil: Docência, Gestão, Saberes e Práticas 
Educacionais, a ser desenvolvido nos termos da Lei nº 13.005/2014 que delimita metas a 
serem alcançadas para o desenvolvimento da Educação Básica da Rede Pública e resoluções 
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) destinadas à formação continuada de 
Profissionais da Educação Básica da Rede Pública. 

 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 2.1 Considerando a aprovação obtida no Edital 90 PROEXC/UFU/COMFOR/REDEUFU, em 
parceria com a Faculdade de Ciências Integradas do Pontal da Universidade Federal de 
Uberlândia (FACIP), oferece, sem ônus para os professores cursistas, o Curso de Lato sensu 
(Especialização):  Educação Infantil: Docência, Gestão, Saberes e Práticas Educacionais  
 
2.2 O Processo Seletivo de que trata este Edital será realizado sob a responsabilidade da 
Coordenação do Curso de Lato sensu (Especialização): Educação Infantil: Docência, Gestão, 
Saberes e Práticas Educacionais e acompanhado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

 
2.3 Caberá à Coordenação do Curso a realização das inscrições, a nomeação da banca 
responsável pelo processo seletivo, o recebimento de documentos e divulgação do resultado 
da seleção para fins de publicação na página da PROEXC/UFU. 

 
2.4 O Processo Seletivo para Curso de Lato sensu (Especialização):  Educação Infantil: 
Docência, Gestão, Saberes e Práticas Educacionais será constituído de avaliação curricular, 
segundo os critérios estabelecidos neste Edital. 
 
3. DAS VAGAS  3.1 O Processo Seletivo de que trata este Edital oferecerá o total de 60 (sessenta) vagas, 
que serão ofertadas para profissionais da Educação Infantil, atuantes em instituições de ensino 
público, situadas na cidade de Ituiutaba/MG e região, sendo que 06 (seis) vagas, 
correspondentes a 10% (dez por cento) do total ofertado, serão reservadas às pessoas com 
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deficiência, cuja opção deve ser assinalada no formulário de inscrição. 
 
3.2 Serão preferencialmente selecionadas(os) candidatas(os) que sejam profissionais da 
Educação Básica Pública  especificamente os que atuem junto a Educação Infantil. 

 
3.3 Caso não sejam preenchidas as vagas reservadas nos itens 3.1 e 3.2, as vagas 
remanescentes serão incorporadas às gerais. 

 
3.4 Se o número de inscritos, hábeis ao curso, for igual ao número de vagas, será dispensado o 
processo de seleção, sendo observado se os pretendentes atendem às condições do edital 
previstas nos itens 31. e 3.3. Se o número de inscritos, hábeis ao curso, for inferior ao número 
de vagas, será reaberto o prazo de inscrição, com a publicação de retificação das datas do 
presente edital. 
 
3.5 Em havendo número de pretendentes superior ao número de vagas, poderá ser formado 
cadastro de reserva que poderá ser chamado para ocupar vagas de desistentes, desde que o 
curso preveja formas alternativas de compensação de atividades e carga horária não cursada 
por aquelas(e)s que vierem a ser chamadas posteriormente ao início do curso.  

 
4. DAS INSCRIÇÕES 

 4.1 Antes de se inscrever, a(o) candidata(o) deve observar se preenche os requisitos 
mencionados a seguir, sob pena de desclassificação: 

a) ser servidor público efetivo, em estágio probatório ou contratado, junto à 
instituição de ensino de Educação Infantil (creches e pré-escolas)  da rede pública; 

b) ser portador de diploma de graduação em curso superior, em consonância com o 
disposto no item 3.2, reconhecido pelo MEC. 

c) ser profissional que em exercício na educação básica da rede pública. 
                   
4.2 As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas e realizadas na sala da 
PROEXC/UFU localizada na Faculdade de Ciências Integradas do Pontal - Rua 20, nº 1600 - 
Bairro Tupã - Ituiutaba - MG, da Universidade Federal de Uberlândia, no horário de: 08:00 às 
11:00 e das 14:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, entre os dias 21-09 à 27-09.  
(exceto sábado e domingo)  
4.3 A(O) candidata(o) deverá entregar cópia de toda a documentação mencionada neste 
Edital, no item 4.6, acondicionada em envelope lacrado, consignado na parte de fora o seu 
remetente com o respectivo endereço e o destinatário, na seguinte forma: 

 
 PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU: EDUCAÇÃO INFANTIL: DOCÊNCIA, 

GESTÃO, SABERES E PRÁTICAS EDUCACIONAIS  
PROEXC/FACIP/UFU- RUA 20, Nº 1600 - BAIRRO TUPÃ - ITUIUTABA - MG, DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
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 4.4 A(O) candidata(o) poderá se inscrever por procuração (particular ou pública). 

 
 4.5 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea, 
assim como por fac-simile (fax) ou correio físico ou eletrônico. Não será recebida, sob 
qualquer hipótese, documentação avulsa ou em desacordo com o item 4.3. 

 
 4.6 A documentação a ser acondicionada em envelope lacrado, acompanhado de 
requerimento, em formulário de inscrição próprio, disponível na Secretaria do Curso e no 
Anexo I deste Edital, consiste em: 

a) Curriculum lattes atualizado, gerado na plataforma lattes - http://www.cnpq. - 
com cópia simples dos documentos comprobatórios, na mesma ordem de citação (1 via 
encadernada); 

b) Cópia simples e legível de Diploma de graduação; 
c) Documento comprobatório de seu vínculo com Instituição Pública de Educação 

Infantil; 
d) Cópia simples de certidão de nascimento ou de casamento; 
e) Cópia simples da cédula de identidade; 
f) Cópia simples do título eleitoral com o comprovante da última votação; 
g) Cópia simples do CPF; 
h) Cópia simples do certificado de reservista, se do sexo masculino; 
i) Cópia simples do comprovante de estar em situação regular no país, se 

estrangeiro; 
j) Duas (02) fotos 3x4. 

 
 

5. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 
  5.1 A seleção será feita pela análise do currículo lattes do candidato, conforme pontuação a 

ser aferida segundo o item 5.3 deste Edital. 
 
 5.2 Será desclassificada (o) a(o) candidata(o) que não apresentar todos os documentos 
solicitados ou não preencher os requisitos para inscrição, listados no item 4.1. 

 
 A ordem de classificação observará a pontuação declinada no quadro a seguir: 
 
  

 
   Formação   Pontuação  
1 Aprovação em concurso público para cargo do magistério 

do ensino básico, ou cargo similar para atuar na educação 
básica, em rede pública de ensino. 

05 (cinco) pontos por 
concurso, até o limite de 
02 (dois) concursos. 
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2 Exercício profissional no magistério da educação básica 
em rede pública de ensino. 

05 (cinco) pontos por 
semestre letivo completo, 
até o limite de 08 (oito) 
semestres. 

3 Exercício profissional como educador infantil ou cargo 
similar na educação infantil em rede pública de ensino ou 
conveniada. 

04 (quatro) pontos por 
semestre letivo completo, 
até o limite de 08 (oito) 
semestres. 

4 Exercício profissional no magistério da educação básica 
em rede privada de ensino. 

03 (três) pontos por 
semestre letivo completo, 
até o limite de 03 (três) 
semestres. 

5 Exercício profissional em cargo efetivo de atividade 
administrativa em instituição pública de educação básica 

03 (três) pontos por 
semestre completo até o 
limite de 08 (oito) 
semestres. 

6 Exercício profissional em cargo efetivo de atividade 
administrativa em órgão público de ensino. 

03 (três) pontos por 
semestre completo até o 
limite de 08 (oito) 
semestres. 

7 Participação no período de 2011 a 2016 em cursos de 
extensão, ligados à educação ou área afim do curso em 
que candidata à vaga, com carga horária mínima de 20 
horas (não serão considerados cursos realizados fora deste 
período). 

02 (dois) pontos por curso 
até o limite de 20 (vinte) 
cursos. 

8 Participação  no  período  de  2011  a  2016  em      evento 
acadêmico com carga horária mínima de 8 horas (não 
serão considerados eventos realizados fora deste período)  

 

01 (um) ponto por  evento 
até o limite de 20 eventos 

9 Trabalho completo publicado em anais de evento 
acadêmico no período de 2011 a 2016 (não serão 
considerados trabalhos publicados fora deste período). 

02 (dois) pontos por 
trabalho até o limite de 10 
(dez) trabalhos. 

10 Artigo ou capítulo de livro publicado no período de 2011 
a 2016, em revista especializada em educação ou revista 
científica (não serão considerados trabalhos publicados 
fora deste período). 

03 (três) pontos por 
trabalho até o limite de 10 
(dez) trabalhos. 

 
 5.3 A nota da análise do curriculum lattes ou vitae será definida pela soma dos pontos 
obtidos em cada categoria de item analisado. 

 
 5.4 Em caso de empate na avaliação do preenchimento dos requisitos estabelecidos neste 
Edital para a seleção dos candidatos, os critérios de desempate serão, sucessivamente: 

a) idade mais elevada (dia, mês e ano); 
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b) se da mesma idade, o candidato que exerça, a menos tempo, as funções indicadas 
no item 3.2. 

 
6. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 6.1 O resultado da seleção será divulgado e publicado na página da PROEXC 
(www.proex.ufu.br ),  no dia 30/09, por meio de lista composta classificadas(os), por ordem 
alfabética e desclassificadas(os) por ordem de número de inscrição.  

 
7. DO RECURSO 

 7.1 Caberá recurso do resultado da seleção  no dia 03/10 a ser entregue no local da inscrição 
entre 9:00 às 11:00 hs e das 14:00 às 17:00 hs, a ser interposto com as razões motivadores do 
recurso, apresentadas em envelope lacrado, acompanhado de requerimento, em formulário de 
recurso próprio, disponível no Anexo II deste Edital, consignado na parte de fora o seu 
remetente com o respectivo endereço e o destinatário, na seguinte forma: 

 
NIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA- CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-

SENSU: EDUCAÇÃO INFANTIL: DOCÊNCIA, GESTÃO, SABERES E PRÁTICAS 
 /PROEXC/FACIP/UFU- RUA 20, Nº 1600 - BAIRRO TUPÃ - 

ITUIUTABA - MG, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
 

7.2 O resultado do recurso será publicado na página da PROEXC (www.proex.ufu.br ), no dia 
05/10/2016 

 
8. DA MATRÍCULA 

 8.1 Os primeiros 60 (sessenta) candidatas(os) selecionadas(os), obedecida a classificação em 
cada uma das categorias indicadas nos itens 3.1 e 3.2, deverão efetuar sua matrícula na sala da 
PROEXC/UFU localizada na Faculdade de Ciências Integradas do Pontal - Rua 20, nº 1600 - 
Bairro Tupã - Ituiutaba - MG, da Universidade Federal de Uberlândia, nos dias 06/10;07/10; 
10/10 e 11/10 no horário de: 08:00 às 11:00 e das 14:00h às 17:00h. 
  8.2 A matrícula será efetivada gratuitamente mediante preenchimento de formulário 
fornecido, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído. 

 
8.3 Em caso de não efetivação de matrícula por qualquer um dos candidatos selecionados 
dentro do limite de vagas, os demais selecionados, por ordem de classificação, serão 
convocados conforme lista divulgada, para efetivarem sua matrícula nos dias 13/10 e 
14/10/2016, no horário e local mencionados no item 8.1. 

 
O cronograma do processo seletivo para o I Curso Lato sensu (Especialização): Educação 
Infantil: docência, gestão, saberes e práticas educacional: 
 
Atividade Data 
Publicação do edital 08/09/2016 
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Período de inscrição 21/09/2016 à 27/09/2016 
Resultado da seleção 30/09/2016 
Prazo para recurso 03/10/2016 
Resultado do recurso e resultado final 05/10/2016 
Matrícula para os 60 
(sessenta) primeiros 
selecionados 

06/10;07/10; 10/10 e 11/10/2016 

Matrícula para os demais 
selecionados da lista 
divulgada, se for o caso 

13/10 e 14/10/2016 

 
9. DO CURSO 

 A Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização): Educação Infantil: docência, gestão, saberes 
e práticas educacional foi organizada a partir  da necessidade de aprofundar o diálogo entre 
universidade e comunidade escolar e tem por objetivo central promover a formação de 
profissionais  para atuar na Educação Infantil na perspectiva da docência e da gestão. 

O curso organiza-se por meio da articulação de três eixos, com intuito de desenvolvermos 
práticas interdisciplinares que são: Fundamentos da Educação Infantil, Desenvolvimento, 
Aprendizagem e Inclusão e Organização do Trabalho Pedagógico para a Infância e será ofertado 
pela Universidade Federal de Uberlândia, através da seguinte unidade acadêmica: Faculdade de 
Ciências Integradas do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia  FACIP/UFU. Além 
dessa unidade acadêmica, o curso conta com o suporte do Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão 
e Atendimento em Educação Especial da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal  
CEPAE/FACIP/UFU e do GEPI - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias. Estabelecemos 
também uma parceria com profissionais da prefeitura Municipal de Uberlândia (PMU/UDI) e 
Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, com intuito de construir olhares 
interdisciplinares sobre os temas abordados no curso. 

As disciplinas do curso serão ofertadas parte na modalidade presencial, com 288 horas.  
Outras 60 horas serão destinadas a construção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob 
orientação de um professor do curso e 04 horas destinadas a apresentação do pôster produzido a 
partir do TCC. Totalizando assim, 376 horas de curso.  

As aulas e disciplinas serão organizadas de modo a articular os três eixos que serão 
contemplados no curso. Ao final de cada eixo, será organizado um seminário de integração com 
os docentes que ministraram as disciplinas e os discentes, no qual os cursistas deverão 
apresentar, por meio das diferentes linguagens, uma síntese dos conhecimentos construídos.  

As aulas serão nos sábados, das 08:00 às 17:00 horas (com intervalo para almoço), 
compreendidos entre os meses de outubro de 2016 a dezembro de 2017.  
 Será entregue Diploma de Especialização Lato Sensu, expedido pela Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), ao discente que  
tiver presença de 75% (setenta e cinco por cento) à carga horária de cada módulo/disciplina  
do curso e aprovação em todas as atividades avaliativas com o mínimo de 70% (setenta por 
cento) de aproveitamento dos módulos/disciplinas. 

 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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  10.1 Ao se inscrever neste Processo Seletivo, o candidato aceitará, automaticamente, todas 
as regras estabelecidas neste Edital, bem como a dinâmica de atividades do Curso. 

 
 10.2 Em caso de desistência de aluno até o encerramento do primeiro módulo, o próximo 
candidato da lista de selecionados será chamado para ingressar no curso. 

 
 10.3 Os candidatos a este Processo Seletivo devem manter atualizado o seu endereço 
eletrônico junto à Coordenação do Curso, tendo que vista a utilização do e-mail como um dos 
principais instrumentos de comunicação durante a realização do curso. 

 
 10.4 A banca para análise das inscrições e dos recursos será composta por servidores 
efetivos da Universidade Federal de Uberlândia vinculados à PROEXC, À REDE UFU OU À 
Equipe de Professores do Curso. 

 
 10.5 O resultado final será homologado pela coordenação do curso de Pós-graduação Lato-
sensu: Educação Infantil: Docência, Gestão, Saberes e Práticas Educacionais. 
  10.6 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição e a matrícula do candidato, desde que 
verificada qualquer falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nos documentos 
apresentados. 

 
 10.7 A documentação de inscrição dos candidatos não selecionados estará à disposição 
deles, durante 15 (quinze) dias após a divulgação do resultado final, na sala da 
PROEXC/UFU localizada na Faculdade de Ciências Integradas do Pontal - Rua 20, nº 1600 - 
Bairro Tupã - Ituiutaba - MG, da Universidade Federal de Uberlândia Após esse prazo serão 
inutilizadas e eliminadas. 

 
10.8 Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Secretaria da Divisão de Apoio à 
Educação Básica (DIEBS/PROEX/UFU), pelo telefone: (34) 3239-4890. 

 
Os casos omissos neste Edital serão decididos pela PROEXC/UFU em parceria com a a 
Coordenação do Curso. 
 

Uberlândia (MG), 08 de setembro de 2016
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ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nº Inscrição:  - Geral (   ) - Deficiente (   ) - Afim (  ) 
Nome Completo:         
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino Data de Nascimento:  /  /   
Nacionalidade:   
Identidade:  
CPF:     

Naturalidade (município/UF):     
Órgão Emissor/UF:   
E-mail:    

Endereço Residencial:   Bairro:   CEP:    
Telefone celular: ( )  -   Telefone fixo: ( )  -   

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (entrega obrigatória pelo candidato) 

DOCUMENTOS DECLARAÇÃO 
DE ENTREGA 

Requerimento, em formulário próprio, solicitando a inscrição. Disponível no Anexo I 
deste edital;  

lattes - http://www.cnpq. - com 
cópia dos documentos comprobatórios, na mesma ordem de citação (1 via encadernada); 

 
Cópia simples e legível de Diploma de graduação;  Documento comprobatório de seu vínculo com instituição pública de ensino  
fundamental e médio, ou que atue com algum tipo de articulação com a educação do 
ensino fundamental e médio; 

 

Cópia simples da certidão de nascimento ou de casamento;  Cópia simples da cédula de identidade;  Cópia simples do título eleitoral com o comprovante da última votação;  Cópia simples do CPF;  Cópia simples do certificado de reservista, se do sexo masculino;  Cópia simples do comprovante de estar em situação regular no país, se estrangeiro;  02 (duas) fotos 3x4.  
 

Eu,  , declaro para os devidos fins que entreguei 
todos os documentos solicitados para a minha inscrição no I Curso Lato sensu (Especialização): 
Educação Infantil: docência, gestão, saberes e práticas educacional 2016-2017
lacrado. Data de Recebimento:  /  /   
Assinatura do candidato:   

 
Responsável pelo recebimento do envelope lacrado:    

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
 

NOME DO CURSO: I Curso Lato sensu (Especialização): Educação Infantil: docência, gestão, 
saberes e práticas educacional 2016-2017  
CANDIDATO(A):   DATA:    /     /         VISTO:                                               
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ANEXO II 

 
REQUERIMENTO DE RECURSO 

 
Nº Inscrição:    

 
Nome Completo:         
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino Data de Nascimento:  /  /   
Nacionalidade:   
Identidade:  
CPF:     
Endereço 

Naturalidade (município/UF):     
Órgão Emissor/UF:   
E-mail:    

Residencial:   
Bairro:   CEP:    
Telefone celular: ( )  -   Telefone fixo: ( )  -   

 
 
 
 
Eu,  , declaro para os devidos  fins que 
entreguei as razões de recurso do resultado final da seleção para o I Curso Lato sensu 
(Especialização): Educação Infantil: docência, gestão, saberes e práticas educacional 2016-
2017 neste envelope lacrado.  
Data de Recebimento:  /  /   
Assinatura do candidato:   

 
Responsável pelo recebimento do envelope lacrado:    

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROVANTE DE ENTREGA DAS RAZÕES DE RECURSO 
NOME DO CURSO: I Curso Lato sensu (Especialização): Educação Infantil: docência, 
gestão, saberes e práticas educacional 2016-2017  
CANDIDATO(A):   DATA:   
VISTO:   


