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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA INSTRUMENTAL
PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CURSISTAS
A coordenação do Curso de Especialização em Informática Instrumental para
Professores da Educação Básica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições para o
processo de seleção de cursistas para o Curso de Especialização em Informática
Instrumental para Professores da Educação Básica na modalidade a distância,
no âmbito do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), com a parceria da
Secretaria Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(SECADI), do Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Diretoria de
Educação à Distância (DED) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES).
1. OBJETIVO
Melhoria da qualificação profissional de professores do ensino básico em plena
atividade, em termos de conteúdos de informática, de aspectos conceituais,
metodológicos e epistemológicos do ensino da Informática, e do uso de novas
tecnologias de informática no ensino básico. Utilização da tecnologia como
recurso didático que auxilia o professor no processo de ensino de conteúdos,
tendo como foco principal a instrumentação nas Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC). Na verdade, o enfoque instrumental e técnico é considerado
como o primeiro estágio da formação de professores na escola. Esse professor
precisa estar habilitado a tornar-se usuário da tecnologia, para então discutir os
aspectos didáticos e pedagógicos.
2. VAGAS E POLOS
Serão ofertadas 150 (cento e cinquenta) vagas, distribuídas conforme o quadro
seguinte.
Polo
Novo Hamburgo

N° de
Vagas
30

Endereço
Rua Pedro Adams Filho, 4918
Bairro Centro
CEP 93320–006

Coordenador(a)
Monica Pagel
Eidelwein

Polo

N° de
Vagas

Endereço

Coordenador(a)

Santo Antônio da
Patrulha

30

Rua Barão do Cahy, 125 Bairro
Cidade Alta
CEP 95500-000

Dilce Eclai de
Vargas Gil Vicente

São Francisco de
Paula

30

Rua Manoel Vicente Ferreira, 329
1º andar – Bairro Centro
CEP 95400-000

Rejane Vieira Bon

Sapiranga

30

Rua Padre Réus, 263
Bairro Centro
CEP 93800-000

Elisabete Bisuti
Ceron

Serafina Correa

30

Rua Minuano, 135
Santa Lúcia 1 - Bairro Gramadinho
CEP 99250-000

Renata Valiatti

3. PÚBLICO ALVO
 Professores em exercício na educação básica (ensinos fundamental e médio);
 Profissionais com formação de nível superior que atuam nas escolas no apoio
a atividades docentes ou pedagógicas que se beneficiam do uso de
computadores.
4. REQUISITOS DOS CANDIDATOS
 Os candidatos precisam ter disponibilidade de horário para estudar para o
curso;
 Os candidatos precisam ter familiaridade com o uso de computadores e
internet e saber realizar navegação on-line para participar de discussões, de
avaliações e para desenvolver atividades;
 Os candidatos precisam ter disponibilidade para participar dos encontros
presenciais que ocorrerão aos sábados, no Polo que indicar no ato da
inscrição;
 Terão preferências os candidatos envolvidos com a Educação Básica em
escolas públicas seguidos por aqueles envolvidos com escolas particulares.
 A proximidade da residência do candidato com o polo será levada em conta
no processo de seleção.
5. PERÍODO E PROCEDIMENTOS PARA AS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas exclusivamente por via eletrônica, no período de 0:00 do
dia 09/07/2013 até 23:59 do dia 07/08/2013, mediante preenchimento do formulário de
inscrição disponível no endereço http://www.inf.ufrgs.br/informatica-uab/.
Uma via da ficha deverá ser encaminhada ao Polo escolhido pelo candidato no ato da

inscrição).

6. DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO
Documentação necessária:







Cópia de carteira de identidade;
Cópia de CPF;
Cópia do diploma de graduação;
Cópia de comprovante de residência;
Cópia de comprovante de vínculo empregatício com Instituição de Ensino, com
comprovação da carga horária.
Carta de recomendação da chefia da escola para participar do Curso.

A documentação, juntamente com uma impressão do formulário de inscrição assinado,
deverá ser entregue no polo onde o candidato realizou a inscrição, no período de
08/07/2013 até 09/08/2013.

7. SELEÇÃO
Será dada preferência a Licenciados em qualquer área do conhecimento ou profissionais
com formação superior em atividade (comprovada) na educação básica (ensino médio
e fundamental) que apliquem ou forneçam apoio para a aplicação da Informática como
instrumento para alcançar os objetivos pedagógicos de seus cursos, para agilizar o
desenvolvimento de conteúdos de suas disciplinas e também para atingir um maior
envolvimento e participação dos alunos na assimilação e elaboração desses conteúdos.
Para a seleção o candidato deve observar o Edital de Seleção para Ingresso. Não haverá
cobrança de mensalidade ou de taxas de matrículas; também, não está previsto
qualquer tipo de auxílio financeiro.
O processo de seleção será realizado por uma comissão designada pela coordenação
do curso, que efetuará a análise dos documentos. A comissão de seleção poderá
solicitar aos candidatos informações adicionais a serem apresentadas por escrito ou em
entrevista.

8. DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO
O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 23/08/2013 no site
http://www.inf.ufrgs.br/informatica-uab/.

9. RECURSOS
Todas as interposições de recurso do processo seletivo deverão ser formalizadas à
Comissão de Seleção em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da divulgação
dos resultados. Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção no prazo de até
48 (quarenta e oito) horas após a conclusão do prazo para a interposição de recursos e
serão divulgados no site http://www.inf.ufrgs.br/informatica-uab/.

10. MATRICULA
No ato da matrícula, os candidatos selecionados deverão enviar por meio digital ou físico
cópias dos documentos, no período de 26/08/2013 até 28/08/2013. Cópias físicas devem
ser entregues na secretaria do curso. Cópias digitais devem ser encaminhadas ao
endereço informatica-instrumental@inf.ufrgs.br.
Relação dos Documentos para a matrícula:
a)
b)
c)
d)

Cópia da Carteira de Identidade;
Cópia do CPF;
Curriculum Vitae resumido;
Cópia do Diploma de Graduação;

11. COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO
A Comissão Organizadora do processo seletivo será composta por três professores
designados pela equipe da Coordenação do Curso.

12. CRONOGRAMA PARA SELEÇÃO – INFORMÁTICA INSTRUMENTAL PARA
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA – AGOSTO/2013
Inscrições ao Curso Informática Instrumental: 09/07/13 às 23:59hs de 07/08/13
Entrega dos documentos da inscrição no seu respectivo polo, juntamente com a
impressão da tela do formulário de inscrição preenchido via formulário disponível no site
http://www.inf.ufrgs.br/informatica-uab/: até 09/08/13
Homologação das inscrições: 13/08/2013
(publicação no site http://www.inf.ufrgs.br/informatica-uab/ )
Processo de Seleção: 14/08/13 ao 15/08/2013
Divulgação do resultado da Seleção: 16/08/2013
(publicação no site http://www.inf.ufrgs.br/informatica-uab/)
Período para recursos: 19/08/2013 e 20/08/2013
Divulgação dos resultados finais da seleção: 23/08/2013
(publicação no site http://www.inf.ufrgs.br/informatica-uab/)
Matrícula dos selecionados: 26/08/13 ao 28/08/13
Início das aulas (Aula Inaugural): 31/08/13

Porto Alegre, 08/07/2013.
Prof. Dr. José Valdeni de Lima
Coordenador do Curso

