
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ – CAMPUS DE CAICÓ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDUC 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AEE NA APRENDIZAGEM COLABORATIVA E 

INTERCULTURAL DE LÍNGUA PORTUGUESA POR SURDOS 

 

Edital 001/2018 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS – 2018 

 

O Departamento de Educação – DEDUC torna pública a abertura das inscrições do CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM AEE NA APRENDIZAGEM COLABORATIVA E 

INTERCULTURAL DE LÍNGUA PORTUGUESA POR SURDOS, ao qual poderão se 

submeter os profissionais nas diversas áreas do conhecimento científico. 

 

 

01. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1. Período: de 20/04/2018 a 20/05/2018 

 

1.2. Local:   O candidato deverá fazer a inscrição via SIGAA e anexar todos os documentos 

que estão listados no item 02 desse edital. Maiores informações na Secretaria 

do Departamento de Educação UFRN/CERES/DEDUC – Rua Joaquim 

Gregório, S/N, Penedo, 59.300-000.  

1.3. Horário: 08h30 às 11h30. 

 

02. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO (escaneados e encaminhados no 

formulário de inscrição do SIGAA): 

 

✓ Cópia da Carteira de Identidade e do CPF;  

✓ Cópia do Diploma de Graduação em Licenciatura em letras, pedagogia ou áreas 

afins (se estrangeiro, devidamente validado) ou declaração de conclusão do curso 

concedido pela respectiva Coordenação de curso da Instituição;  

✓ Currículo Vitae ou Lattes  

✓ Histórico Escolar do curso de Graduação; 

 

Obs.:Só serão aceitas as inscrições com o escaneamento e anexação da documentação 

completa e realizada durante o período de inscrição e que atendam às exigências deste 

edital. 

 

03. DAS VAGAS 

 



São dispostas 72 vagas para a comunidade e 08 vagas reservadas para servidores efetivos e 

do quadro da UFRN. Caso as vagas destinadas ais servidores não sejam preenchidas, elas 

serão remanejadas para a comunidade. 

 

 

 

 

04. DA SELEÇÃO 

 

O processo seletivo ocorrerá entre os dias 21 a 30/05/2018 e consistirá de duas etapas, com 

os respectivos pesos:  

 

1ª Etapa: Análise Curricular (anexo A - Pontuação da Análise de Currículo) – peso 6 

2ª Etapa: Índice de Rendimento Acadêmico – peso 4 

 

A nota final será composta pela média ponderada das duas etapas.  

 

4.1. Resultado da Seleção: 31/05/2018 

 

4.2. Recursos: 01 a 02/06/2018. 

 

05. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

 

Em caso de empate no resultado final, terá preferência:  

 

a) Maior pontuação no anexo A 

b) maior nota no Índice de Rendimento Acadêmico; 

c) a ordem de inscrição;  

 

06. DO CURSO 

 

6.1. Duração: o Curso terá 432 horas, divididas em 396 horas de aulas semipresenciais e 36 

horas de orientação de trabalho final do curso.  

 

6.2. Período: 01/07/2018 a 30/09/2019 

 

6.3. Periodicidade: O Curso será realizado com aulas mensais nos sábados (manhã e tarde) 

das 08 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, de acordo com calendário a ser estabelecido, sendo 

passível de alterações em função de imprevistos que possam vir a ocorrer. 

Observe que após o término do período das disciplinas ainda restam três meses para a 

confecção do trabalho final. O calendário das disciplinas será divulgado por ocasião da 

matrícula do curso.  

6.4. Modalidade: O curso será na modalidade semipresencial e cada disciplina contemplará 

uma carga horária de 08 horas presenciais e 28 horas à distância através plataforma moodle. 

6.5. Trabalho de conclusão de curso: Como atividade final do curso cada aluno terá que 

produzir um artigo individual sob a orientação de um dos professores do curso. O prazo 

Final para entrega do TCC será 30/09/2019. 

 

07. INVESTIMENTO  



 

✓ 15 parcelas de R$ 200,00 (Duzentos reais)  

 

08. DOS RESULTADOS E EFETIVAÇÃO DAS MATRÍCULAS 

 8.1. Os resultados serão divulgados pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição e no site do 

Curso até o dia 15/06/2018, prorrogáveis, caso não haja número mínimo suficiente para a 

formação de uma turma. 

8.2. A efetivação das matrículas será feita entre os dias 15 a 18/06/2018, no Departamento 

de educação, sala do DEDUC, No Ceres - Caicó, mediante assinatura de Termo de 

Compromisso. 

09.DISPOSIÇÕES FINAIS 

 9.1.Os resultados de cada uma das etapas do processo seletivo serão publicados, 

obrigatoriamente antes da aplicação da etapa seguinte, na página eletrônica pública do 

programa via SIGAA. 

9.2.Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo, caberá recurso devidamente 

fundamentado, no prazo de até dois (2) dias úteis a contar da publicação do resultado da 

etapa. Na hipótese do recurso não ser analisado e decidido antes da etapa subsequente, fica 

assegurado ao candidato, a sua participação na mesma sub judice. 

 

 

 

 

Caicó/RN, _06_ de abril de 2017. 

 

 

 

 

Prof. Mscª. Ronny Diogenes de Menezes 

Coordenador do Curso 

 

  



CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 20/04/2018 a 20/05/2018 

Seleção 21 a 30/05/2018 

Resultado da Seleção: 31/05/2018 

Recursos 01 a 02/06/2018 

Divulgação do resultado final da seleção 15/06/2018 

Efetivação das matrículas. 15 a 18/06/2018 

Início das aulas 01/07/2018 

Fim do curso /Prazo final para entrega do TCC 30/09/2019 

  

 

ANEXO A – PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE CURRICULO 

 

 

Critérios Pontuação 

Monitoria e/ou Iniciação Científica, não acumulativa. 1 ponto 

Publicação (0,4 por publicação) até o limite de 5 publicações 0 a 4 pontos 

Cadastrado em Grupo de pesquisa do CNPq (válido para 

apenas 1 grupo) 

1 ponto 

Anos de docência até 5 anos  1 ponto 

Anos de docência de 6 a 10 anos 2 pontos 

Anos de docência de 11 a 15 anos 3 pontos 

Licenciatura em Letras 1 ponto 

Pós-Graduação – Especialização 1 ponto 

Pós-Graduação – Mestrado 2 pontos 

Pós-Graduação – Doutorado 2 pontos 

Estar atuando em salas de Atendimento Educacional 

Especializado 

7 pontos 

Total máximo de pontos 25 pontos 

 


