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EDITAL n° 03 / 2017 – UAB/COPEFOR/PROGRAD

Prorrogação do Edital para   seleção de cursistas

 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PARA PROFESSORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

MODALIDADE ENSINO À DISTÂNCIA.

 A  Universidade  Federal  do  Paraná  (UFPR),  por  meio  do  Departamento  de

Enfermagem e da Coordenação de Formação de Professores torna público o edital

01/2016, que rege o processo seletivo de alunos para o Curso de Especialização em

Saúde  para  Professores  do  Ensino  Fundamental  e  Médio,  na  modalidade  da

Educação à Distância, com início previsto para Março de 2017.

 O Curso tem como objetivo geral transformar o conhecimento científico já produzido

em  saúde,  em  saber  disponível  para  os  professores  da  educação  fundamental  e

média, para que eles desenvolvam um conjunto de competências básicas relativas à

saúde,  necessárias  para  o  exercício  da  docência  e  as  utilizem  em  suas  práticas

educativas, como recurso para a formação de cidadãos saudáveis.  O curso  não é

voltado especificamente para saúde do professor/trabalhador.

O Curso terá duração de 12 (doze) meses relativos aos módulos teóricos e mais 6

(seis) meses para a elaboração de um Projeto de Intervenção (Trabalho de Conclusão

de  Curso),  na  modalidade  à  distância,  envolvendo  seis  encontros  presenciais

obrigatórios nos  respectivos  polos,  sendo  que  as  primeiras  semanas  serão

caracterizadas por atividades de ambientação em Educação à Distância.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1o –  A UFPR  realizará  um  processo  de  seleção  para  ingresso  no  Curso  de

Especialização  em  Saúde,  direcionado  aos  professores  que  atuem no  ensino

fundamental e/ou médio, preferencialmente da rede pública, portadores de diploma de

curso superior com formação específica e de graduação plena.
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Parágrafo único: Não poderão participar do processo seletivo professores que não

estiverem  atuando  no  ensino  fundamental  e/ou  médio  quando  da  realização  da

inscrição.

Art.2o - As vagas serão, num total de 170 (cento e setenta), distribuídas em 4 (quatro)

polos presenciais, conforme alocação abaixo.

Polo Presencial (Município) Número de vagas

Cerro Azul-PR 40

Ipiranga-PR 40

Palmeira-PR 40

Curitiba-PR 50

Total 170 vagas

Parágrafo único: A Coordenação do Curso reserva para si o direito de não preencher o

total de vagas oferecidas.

Art 3º- O processo de seleção de candidatos será composto de uma etapa: Prova de

Títulos /Analise Curricular de caráter classificatório e eliminatório.

Art  4º  O candidato deverá se inscrever  para concorrer  às vagas  disponibilizadas

para um único curso e Polo UAB/Municípios,  sendo vedada a inscrição de um

mesmo  candidato  para  mais  de  um  Polo  e  curso.  O  candidato,  uma  vez  tendo

efetivada sua inscrição em um dos cursos,  ficará impedido de concorrer  a  outros,

sendo considerada como válida apenas a primeira inscrição.

2. INSCRIÇÕES

Art.5o -  As  inscrições serão  realizadas somente  via  internet  (online),  sendo  que o

deferimento será condicionado à conferência dos documentos listados no item 4 deste

Edital. As inscrições serão realizadas a partir das 00:00 horas do dia 20 de Janeiro

de 2017 e encerram-se às 23:59 horas do dia 20 de Fevereiro de 2017.
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Art.6o - A inscrição deverá ser feita somente pela internet, mediante o preenchimento 

da ficha de inscrição, elaboração do texto e envio do currículo através do endereço 

eletrônico abaixo:

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=302

Parágrafo único: Não serão aceitas inscrições realizadas diretamente em unidades da

UFPR ou em qualquer outro endereço, na modalidade presencial e nem fora do prazo,

em hipótese alguma.

Art.7o – Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas

neste Edital, não podendo alegar delas desconhecimento.

Art.8º No ato da inscrição será obrigatório anexar os documentos do subitem 4 deste

edital.  A documentação referente à inscrição deverá anexada na forma de arquivo

formato pdf 50 Mb.

Art  9º  O  candidato  deverá  após  conferir  a  documentação  exigida,  acessando  os

arquivos anexados

Art. 10º Não haverá homologação para inscrições com documentação incompleta ou

extemporânea à data estabelecida no artigo 5º deste Edital.

Art. 11º O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas

informações prestadas.

Art.  12º  A  Comissão  Geral  do  Processo  Seletivo  não  se  responsabilizará  por

documentos não entregues no endereço mencionado neste Edital.

Art  13º  Não será permitida  a complementação ou substituição documental  após a

inscrição ser efetivada.

Art. 14º A falta de qualquer documento exigido incide na exclusão do candidato deste

processo seletivo.

3- REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DOS CURSOS:

 a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente;

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=302
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 b) Possuir graduação, licenciatura ou tecnólogo reconhecido pelo MEC;

 c)  Ser  classificado  no  processo  seletivo,  em  obediência  à  quantidade  de  vagas

disponíveis para o Curso e Polo UAB no qual realizou a inscrição.

4-.DA DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE

a) Ficha de inscrição online, devidamente preenchida ;

b)  Arquivo  (em  formato  pdf  frente  e  verso  em  um  único  arquivo  de  50Mb)  de

Documento de Identificação oficial com foto e apresentar original no ato da entrega no

Polo UAB;

c) Arquivo (em formato pdf frente e verso em um único arquivo de 50Mb) do Cadastro

de Pessoa Física-CPF e apresentar original no ato da entrega no Polo UAB (salvo

quando este vier no documento de identificação oficial);

d)  Arquivo  (em  formato  pdf  frente  e  verso  em  um  único  arquivo  de  50Mb)  do

Comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório (para homens) e apresentar

original no ato da entrega no Polo UAB;

e)  Arquivo  (em  formato  pdf  frente  e  verso  em  um  único  arquivo  de  50Mb)  do

comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (para brasileiros); Registro Nacional

de Estrangeiros ou passaporte, visto de permanência para estrangeiros e apresentar

original no ato da entrega no Polo UAB.

f) Arquivo (em formato pdf  frente e verso em um único arquivo de 50Mb)  do

diploma do curso de graduação, licenciatura ou tecnólogo reconhecido pelo MEC, ou

Conselho Estadual de Educação – CEE, ou revalidados em Universidades Brasileiras,

caso sejam expedidos por estabelecimentos de Ensino Superior de outro país;

g) Arquivo (em formato pdf  frente e verso em um único arquivo de 50Mb)  do

Histórico do curso de Graduação, Licenciatura ou Tecnólogo, fornecido por instituição

de  ensino  superior  de  curso  reconhecido  pelo  Ministério  da  Educação  (MEC),  ou

Conselho Estadual de Educação – CEE, ou revalidados em Universidades Brasileiras,

caso  sejam  expedidos  por  estabelecimentos  de  Ensino  Superior  de  outro  país

histórico escolar e apresentar original no ato da entrega no Polo UAB;
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h) Arquivo (em formato pdf  frente e verso em um único arquivo de 50Mb)  de

documento comprobatório devidamente assinado de tempo de exercício e vinculo de

magistério em sala de aula e apresentar original no ato da entrega no Polo UAB;

i) Arquivo (em formato pdf  frente e verso em um único arquivo de 50Mb)  de

comprovante de residência (conta agua, luz ou telefone);

j) Arquivo (em formato pdf  frente e verso em um único arquivo de 50Mb)  de

certificado de especialização na educação e áreas correlatas a disciplina em que o

professor ministra as aulas;(quando tiver).

k) Curriculum  Vitae  comprovado  –  obrigatoriamente  entregue  no  modelo

fornecido por este Edital (Anexo II);

l) A falta de documentação implica o indeferimento da inscrição.

5 – O PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS:

Art.15o – O processo seletivo será realizado com base nas informações apresentadas

na  inscrição  através  do  endereço  eletrônico  disponível  no  Art.6o e  terá  caráter

obrigatório e eliminatório por meio do:

-  Análise  da  documentação  (DEFERIMENTO  DAS  INSCRIÇÕES)  -  fase

eliminatória:

a)  serão  analisados  os  documentos  anexados  em  formato  de  arquivo  pdf,  pelo

candidato  no  momento  da  inscrição  no  período  estabelecido  no  Cronograma  de

execução  do  Processo  Seletivo,  conforme  Anexo  I  e  o  cumprimento  das  normas

estabelecidas por este Edital;

b) O candidato que, por qualquer motivo, descumprir as normas estabelecidas neste

Edital terá sua inscrição INDEFERIDA e será eliminado do processo de seleção;

 c) O candidato com inscrição DEFERIDA se submeterá à fase posterior da seleção;

d)  A  divulgação  das  inscrições  DEFERIDAS  será  realizada  através  do  seguinte

endereço: copeforufpr.blogspot.com.br , conforme cronograma no Anexo I.
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- Prova de Títulos/Análise do Curriculum Vitae - fase classificatória:

a) O Curriculum Vitae comprovado será avaliado de acordo com os critérios descritos

no Anexo II deste Edital.

Art.16o – No processo de seleção será considerado o devido preenchimento e envio da

ficha de inscrição e do currículo do candidato. A banca de seleção será composta por

professores  do  Curso  de  Especialização  em  Saúde  da  UFPR,  a  qual  realizará  a

avaliação e pontuação.

6 DA CLASSIFICAÇÃO

Art.17o.  A  pontuação  final  deste  processo  seletivo  e  a  classificação  dos  (as)

candidatos(as) levarão em consideração os pontos atribuídos conforme os critérios

estabelecidos  no  Anexo  II  e  serão  disponibilizados  no  seguinte  endereço:

copeforufpr.blogspot.com.br , conforme cronograma, Anexo I.

Art.18o.  A  classificação  final  do(a)s  candidato(a)s  será  realizada  por  ordem

decrescente  da  pontuação  final  e  disponibilidade  de  vagas,  de  acordo  com  a

distribuição interna dos cursos.

Art.19o.  O  valor  mínimo  para  a  aprovação  no  processo  seletivo  será  70  (setenta

pontos). Serão chamados os candidatos aprovados no processo seletivo respeitando-

se a ordem de classificação sem exceder o número de vagas por polo. Os candidatos

excedentes que forem aprovados ficarão em lista de espera e poderão ser chamados

posteriormente,  a  critério  da  coordenação  do  curso,  caso  haja  alguma  vaga  por

desistência no polo para o qual se inscreveu.

Art.20o. A relação nominal dos(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) no

Processo Seletivo será divulgada em ordem da pontuação final.

 Art.21o.  Caso  as  vagas  de  um  Polo  UAB  não  sejam  preenchidas,  poderão  ser

transferidas, na totalidade das vagas previstas, para outro Polo UAB, no âmbito do

mesmo curso,  de acordo com as Diretrizes da Universidade Aberta do Brasil-UAB,

bem como do interesse da Universidade Federal do Paraná.
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Art.22o.  Como  critério  de  desempate  na  classificação  dos(as)  candidatos(as),  na

hipótese de igualdade de pontuação final, será efetivada a aplicação sucessiva dos

seguintes quesitos:

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste

processo seletivo, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03;

b) maior nota na análise do currículo;

c) maior idade (para o caso daqueles que não se enquadrarem na letra “a”,  deste

subitem).

 7. Será excluído (a) deste Processo Seletivo o(a) candidato(a) que:

a) não cumprir os prazos estabelecidos neste Edital;

b) não entregar ao Polo de concorrência a documentação completa de acordo com o

item 4 e suas alíneas;

8 – RESULTADO DA SELEÇÃO:

Art.23o -  O  resultado  da  seleção  será  divulgado  pelo  DEPARTAMENTO  DE

ENFERMAGEM  em  28  de  Fevereiro  de  2017 no  seguinte  endereço:

copeforufpr.blogspot.com.br constando  a  lista  dos  aprovados,  bem  como  a

orientação sobre a matrícula no curso e início das atividades.

Parágrafo  Único:  É  de  responsabilidade  do  candidato  o  acompanhamento  e

verificação da divulgação dos editais de aprovação, bem como a data de matrícula.

9 – MATRÍCULA:

Art.24o – Terão direito à matrícula os candidatos aprovados, respeitados os limites das

vagas estabelecidas pelo Curso e por Polo.

Paragrafo Único : as matrículas ocorrerão no Polo no qual o estudante fez a seleção,

no período de 28 de fevereiro a 04 de Março de 2017;

Art.25o – No ato da matrícula o candidato deverá apresentar o original e entregar as

fotocópias  autenticadas  dos  documentos:  diploma do  curso  de  graduação,  CPF e
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carteira de identidade. Também deverá ser entregue o documento comprobatório de

tempo de exercício e  vínculo de magistério em sala  de aula,  histórico  escolar

completo e comprovante de residência.

Parágrafo único: Aqueles que não apresentarem a documentação solicitada no Art.14o

serão eliminados e haverá nova chamada para o preenchimento de vagas.

Art.26o – Todos os documentos ficarão arquivados na Coordenação do Curso.

Art.27o –  A matrícula  dos  candidatos  aprovados  no  processo  seletivo  deverá  ser

realizada pessoalmente nos polos presenciais, mediante entrega dos documentos e

assinatura do termo de compromisso de realização do curso,

Art 28º O início do Curso se dará a partir do primeiro encontro presencial em data a

ser divulgada posteriormente em edital  específico para este fim no Polo no qual o

candidato fez a seleção;

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art.29o – A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e

condições  estabelecidas  neste  Edital,  não  sendo  aceita  alegação  de

desconhecimento.

Art.30o – O processo seletivo terá validade somente para o curso que se iniciará em

2017.

Art.31o – O curso é financiado pela UAB/DED/CAPES, sendo inteiramente gratuito

para os cursistas.

Art.32o – Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do

Curso.

Art.33o –  Quanto  à  integralização,  o  aluno  deverá  cumprir  450  (quatrocentos  e

cinquenta)  horas/aula,  comparecer  pelo  menos  75%  dos  encontros  presenciais  e

apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no prazo máximo de 06 (seis)

meses  após  o  encerramento  dos  conteúdos  para  sua  Certificação  como

Especialista.
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Parágrafo único:  Os alunos que não cumprirem os requisitos de aproveitamento e

frequência  serão  automaticamente  desligados  do  curso,  conforme  determina  a

Resolução 82/08 - CEPE Art.16.

Art.34o –  Conforme  a  Resolução  82/08  -  CEPE  Art.21,  cabe  à  Pró-Reitoria  de

Pesquisa  e  Pós-Graduação ouvida  a  CIPEAD e  a  Pró-Reitoria  de  Planejamento

Orçamento e Finanças, a expedição de certificados aos aprovados cuja frequência e

aproveitamento correspondam aos artigos 13o e 14o desta Resolução.

Parágrafo  único:  A  expedição  dos  Certificados  para  os  cursistas  depende  da

tramitação e aprovação do relatório final, realizado pela Coordenação do Curso, nas

instâncias pertinentes da UFPR. Esse processo é variável e poderá demorar de 4

(quatro)  até 12 (doze) meses após a conclusão do curso.

Curitiba, 20 de Janeiro de 2017.

Universidade Federal do Paraná

Departamento de Enfermagem
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ANEXO I EDITAL 03/2017

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE ESPECIALIZAÇÃO

EM SAÚDE PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (LATO

SENSU)

EVENTO PERÍODOS

Lançamento/Publicação do Edital 20/01/2017

Inscrições (online) 20/01 A 20/02/2017

Resultado Final 28/02/2017

Entrega  da  documentação  (no  Polo  de

Apoio Presencial)

MATRICULA

28/02 A 04/03/2017

Início das aulas 04/03/2017
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ANEXO II EDITAL 03/2017

O CURRICULUM Vitae será avaliado, conforme os seguintes critérios e pontuações
observando-se os critérios previstos na tabela abaixo:

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE PARA A  ESPECIALIZAÇÃO
EM SAÚDE PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (LATO
SENSU)

ITENS PARA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO UNITÁRIA LIMITE DA PONTUAÇÃO

Na área Fora da área

Graduação 15 pts 10 pts 15 pts

Especialização 5 1 5

Docência  no  Ensino
Fundamental, Ensino Médio,
Ensino  Técnico  e/ou  na
Educação  de  Jovens  e
Adultos,  nos  sistemas
públicos  de  ensino,
atividade em sala de aula.

0,5 pts por mês 0 60 pts

Artigos  publicados  em
periódicos  científicos
especializados  nos
últimos 5 anos

5 1 10

Atividade de gestão escolar
em  estabelecimentos  dos
sistemas públicos de ensino
da  educação  básica
brasileira  (Ensino
Fundamental, Ensino Médio,
Educação  de  Jovens  e
Adultos  –  EJA  e/ou  Ensino
Técnico).

1 pontos para cada
ano  completo  de
experiência
trabalhado,
independente  do
número  de
estabelecimentos
de  ensino
trabalhados em um
mesmo ano.

0

10
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ANEXO III – EDITAL 03/2017 - ELABORAÇÃO CURRICULUM VITAE

 Orientações para a elaboração do Curriculum Vitae

: O Curriculum Vitae, deve, obrigatoriamente, obedecer ao modelo abaixo, conforme a
sequência dada de itens e subitens.

1 Identificação

Nome completo

CPF e RG

E-mail

Endereço completo –

Telefone – Celular

2 Formação Acadêmica (por curso concluído). Para efeito de análise do Curriculum
Vitae serão computados apenas dois cursos.

a. Graduação Observar o limite máximo de pontuação de cada item dentre os
descritos abaixo de acordo com o ANEXO II.

b. Especialização Observar o limite máximo de pontuação de cada item dentre os
descritos abaixo de acordo com o ANEXO II

 3 Experiência Profissional Docência/ Gestão(por ano/mês)

3.1 No serviço público

3.2 O candidato deve comprovar o período total da ocupação do cargo/função, caso
não seja comprovado todo o período, o item perde valor para o processo seletivo.

 4. Produção Bibliográfica

4.1 Artigos completos publicados em periódicos

4.2  O  candidato  deve  comprovar  o  artigo  publicado  com  cópia(print)  da  página
constando  autores,  título,  revista  ,  volume,  páginas  ,ano  de  publicação;ISSN  da
revista;

4.3 O candidato deve comprovar os itens 4.2,  caso não seja comprovado,  o item
perde valor para o processo seletivo.

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774825H4#ArtigosCompletos

