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EDITAL DE ABERTURA PROGRAD Nº 37 DE 18 DE JULHO DE 2014 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES NA TEMÁTICA CULTURA E HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS  

 

      

A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, da Fundação Universidade Federal da 

Grande Dourados, por meio do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica – RENAFOR/UFGD, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a realização de processo seletivo destinado a selecionar cursistas para o Curso 

de Aperfeiçoamento Formação de Professores na Temática Cultura e História dos Povos 

Indígenas, que será realizado segundo as normas aqui dispostas, que a instituição se obriga a 
cumprir e os candidatos, que nele se inscreverem, declaram conhece-las e com elas estarem de 

acordo.  

  
01.  DO PROCESSO  

O processo de que trata neste instrumento tem por objetivo de selecionar candidatos para 
preencher vagas de cursistas.  

  
02. DA VALIDADE  

O processo seletivo de que trata este edital terá validade de seis meses a contar da data de sua 

publicação. 

  
03. DO NUMERO DE VAGAS: 

Serão oferecidas 100 (cem) vagas.  

 

04. DA CARGA HORÁRIA  
a. Serão certificados os cursistas que obtiverem frequência igual ou superior a 75% do total da 

carga horária do curso que é de 240 horas. 

  
05. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AOS CANDIDATOS  

a. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

b. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;  
c. as vagas estão destinadas preferencialmente a professores, técnicos e gestores dos sistemas 

de ensino, que atuam na educação pública e diferenciada, Municipal e Estadual. Caso não 

preenchidas as vagas poderão se inscrever os acadêmicos de graduação (licenciatura) em 
áreas relacionadas às temáticas do curso;  

d. a metodologia do curso envolverá a participação obrigatória em atividades à distância, por 
meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (plataforma Moodle). Ocorrerão 08 (oito) 

encontros presenciais, também obrigatórios, previamente agendados, em período integral, 
durante os sábados e/ou domingos.  

  
06. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO  
6.1 O candidato deverá enviar pelo correio ou entregar pessoalmente: 
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a. documentação comprobatória devidamente assinada das informações prestadas no 
requerimento de inscrição disponível no site http://portalead.ufgd.edu.br/;  

b. curriculum vitae (Plataforma Lattes com comprovação, se houver);  
c. cópia de diploma ou certificado de conclusão de curso superior de graduação;  

d. cópia do Histórico Escolar, atestados e certificados de cursos de Pós-Graduação;  

e. cópia de documento de identidade, CPF/CIC e Título Eleitoral;  
f. cópia do comprovante de residência; 

g. comprovação de ser brasileiro nato ou naturalizado ou português com reconhecimento do 
gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no Decreto nº 70.346/72;  

h. estar em dia com as obrigações eleitorais e, quando for o caso, com as militares;  
i. o candidato é inteiramente responsável pela veracidade das informações prestadas e da 

documentação apresentada, no caso da detecção de qualquer irregularidade nestas, será 
automaticamente desclassificado do processo; 

j. aos candidatos e candidatas portadores de necessidades especiais, no formulário de 
inscrição on-line, é assegurado o direito de requerer condições especiais para participar 

da seleção. Tais condições não incluem atendimento domiciliar.  

  
07. DO LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÃO  
7.1 A inscrição deverá ser efetuada no endereço eletrônico http://portalead.ufgd.edu.br/ 

preenchendo a ficha de inscrição do curso.  

7.2 Os candidatos deverão encaminhar a ficha inscrições preenchida, pessoalmente na secretária 

da Faculdade Intercultural Indígena – FAIND ou via SEDEX no endereço Rodovia Dourados - 

Itahum, Km 12, Dourados/MS, Caixa Postal - 533, no período entre 21 de julho a 15 de agosto 

2014, das 07h30min às 10h30min e 13h30min às 16h os documentos exigidos no item 06 deste 

edital. As inscrições via SEDEX, serão aceitas somente se forem postados até o dia 14 de agosto de 

2014.  

  

08. CRITÉRIO DA SELEÇÃO  
8.1 A seleção dos candidatos terá caráter eliminatório e se dará por banca examinadora, mediante a 

análise dos documentos enviados.  

8.2 Os resultados das análises do Curriculum Vitae serão divulgados no endereço eletrônico 

http://portalead.ufgd.edu.br/, até o dia 22 de agosto de 2014 (podendo ser postergada a 

data). 
8.3 Os candidatos selecionados serão, prioritariamente, professores, técnicos e gestores da rede 

pública de educação, que atuam na educação diferenciada municipal e estadual. 

8.4 Ainda havendo vagas, serão distribuídas aos professores da educação básica de escolas públicas 

municipais e estaduais. 

8.5 por fim, restando vagas serão distribuídas aos acadêmicos de graduação de áreas afins. 

8.6 A relação, por ordem de classificação dos candidatos, será publicada no endereço 

eletrônico http://portalead.ufgd.edu.br/, até o dia 22 de agosto de 2014. 
 

09. CRONOGRAMA DO CURSO 
9.1 Início do curso: 30 de agosto de 2014. 
9.2 O primeiro encontro presencial e a oficina de nivelamento para utilização do ambiente virtual de 
aprendizagem (Moodle). 
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9.3 O curso será desenvolvido na modalidade à distância, em ambiente Moodle, e terá encontros 
presenciais obrigatórios no polo que será no município de Dourados. 
9.4 Os horários serão definidos durante o oferecimento do curso. 
9.5 O curso terá uma carga horária de 240 (duzentas e quarenta) horas, distribuídas em 06 (seis) 
módulos. 
9.6 Término previsto do curso: 28 de março de 2015. 
 

 

10. ESTRUTURA 

 Módulo 1 (20h) – Conceitual EAD e Ferramenta Moodle. 

 Módulo 2 (80h) – Conhecendo os Povos Indígenas no Brasil Contemporâneo 

 Módulo 3 (30h) – Reconhecendo Preconceitos sobre os Povos Indígenas 

 Módulo 4 (70h) – Marcos Conceituais Referentes à Diversidade Sociocultural 

 Módulo 5 (20h) – Transformando a Realidade: Projeto Pedagógico de Abordagem das 

Culturas e História dos Povos Indígenas 

 Módulo 6 (20h) – Seminários locais de avaliação ao longo do curso 

  
11. DO RESULTADO  

11.1 Serão considerados selecionados como cursistas os candidatos aprovados e classificados 

dentro do número de vagas disponíveis. 

11.2 o resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 22 de agosto de 2014 nos 

websites da Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância da UFGD no endereço 

eletrônico http://portalead.ufgd.edu.br/. Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas 

pela Comissão Especial poderão recorrer até às 17h do dia 20 de agosto de 2014, através do 

requerimento (disponível em http://portalead.ufgd.edu.br/) preenchido e assinado e entregue na 

secretária da FAIND. 

  
12. DISPOSIÇÕES FINAIS  
12.1 A inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou quaisquer outras 

irregularidades constatadas no decorrer do processo, ou posteriormente, eliminarão o candidato 

do certame. 
12.2 As datas previstas neste edital poderão ser alteradas por conveniência da Coordenação do 

projeto, ficando os candidatos obrigados a cumpri-las.  

12.3 Todas as convocações e avisos referentes ao processo seletivo serão divulgados, 
exclusivamente no endereço eletrônico http://portalead.ufgd.edu.br/ . 

12.4 Não haverá nenhuma comunicação individual do resultado das etapas do processo seletivo, 
cabendo a cada candidato informar-se sobre as datas previstas neste edital. 

12.5 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do curso. 

 

Dourados-MS, 18 de julho 2014.  

   

 
PROFª. GISELLE CRISTINA MARTINS REAL 

Pró-Reitora de Ensino de Graduação  
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