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EDITAL PROPP Nº 108, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014.

O  PRÓ-REITOR  DE PESQUISA,  PÓS-GRADUAÇÃO  E INOVAÇÃO,  da  Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de  
inscrições  para  o  Processo  Seletivo  para  Ingresso  no  Curso  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu  em 
Educação  do  Campo,  área  de  concentração  em  Educação,  do  Centro  de  Ciências  Humanas  e 
Sociais/UFMS, com 155 (cento e cinquenta e cinco) vagas e para o Curso de Pós-Graduação  Lato 
Sensu em Educação Básica do Campo, área de concentração em Educação, do Centro de Ciências 
Humanas  e  Sociais/UFMS,  com  155  (cento  e  cinquenta  e  cinco)  vagas,  para  o  ano  de  2014, 
regulamentado pela Resolução CNE/CES N° 1, de 8 de junho de 2007; Resolução PROPP Nº 40, de 
20 de março de 2013 e demais normas específicas.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no presente Edital e conduzido por  
Comissão Coordenadora da Seleção.

1.2 O candidato, no ato da solicitação de inscrição para o Processo Seletivo, deverá optar por  
um dos Cursos e por um dos locais no qual o mesmo será ofertado.

1.3 Não será permitido a um mesmo candidato a inscrição para os dois Processos Seletivos.
1.4 Período de inscrição para o Processo de Seleção: 24 de outubro a 03 de novembro de 

2014.
1.5 Horário: até as 22 h do dia 03 de novembro de 2014.
1.6 Vigora, em todos os efeitos deste Edital, o horário do Estado de Mato Grosso do Sul.
1.7 A  inscrição  implica  o  conhecimento  e  a  tácita  aceitação  das  normas  e  condições 

estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá, em hipótese alguma, alegar 
desconhecimento.

1.8 As  dúvidas  quanto  ao  Processo  Seletivo  podem  ser  esclarecidas  pelo 
email:educampo.ufms@gmail.com ou miriannoal@gmail.com

1.9 Início das aulas: 06 de dezembro de 2014.
1.10 Os Cursos terão a duração de 18 (dezoito) meses, incluindo o cumprimento de créditos e  

a  elaboração  do  Trabalho  de  Final  de  Curso  (TFC),  com carga  horária  total  de  360 
(trezentas e sessenta) horas.

1.11 A metodologia dos Cursos envolve a participação obrigatória em atividades à distância e 
presenciais, previamente agendadas, a serem desenvolvidas no polo ou no local para o 
qual o candidato efetuou a sua inscrição. Há previsão de 12 encontros presenciais a serem 
realizados aos sábados, das 8h às 18 h, aproximadamente a cada 45 (quarenta e cinco)  
dias e atividades a serem desenvolvidas e postadas no ambiente virtual de aprendizagem 
(Moodle) durante o desenvolvimento do curso.

1.12 Outros encontros, com participação opcional, serão agendados, previamente, em horários 
compatíveis com a natureza das atividades e com os horários das instituições ou grupos a 
serem visitados, conforme o Projeto Político-Pedagógico do Curso.

1.13 O  candidato  deverá  verificar  o  tempo,  a  distância  e  o  custo  de  locomoção  de  sua  
residência até o local no qual será desenvolvido o Curso, pois, caso seja admitido, fará 
esse trajeto com certa frequência.

1.14 São obrigatórios 75% (setenta e cinco por cento) de frequência nos encontros presenciais 
a  serem realizados nos polos  de apoio presencial  e  demais  locais  estabelecidos neste 
Edital, bem como nas atividades de interação e avaliação disponibilizadas no ambiente 
virtual de aprendizagem (Moodle).

1.15 É obrigatória a participação no IV Seminário Estadual de Educação do Campo de MS 
para  apresentação oral  do Trabalho de Conclusão de Curso (TFC) a  ser  realizado na 
Cidade Universitária, Campo Grande/MS, em maio de 2016.
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1.16 As despesas com a participação no Processo Seletivo e nas demais atividades do Curso 
correrão  por  conta  do  candidato,  que  não  terá  direito  a  alojamento,  alimentação,  
transporte e/ou ressarcimento de despesas por parte da UFMS.

2.    DO PÚBLICO ALVO

2.1 Poderão inscrever-se para o Processo de Seleção todos os interessados,  sendo que os  
professores com atuação na Educação Básica do Campo terão preferência no processo 
seletivo,  mediante  comprovação  do  tempo  de  efetivo  exercício.  Na  sequência,  terão 
preferência os profissionais  com atuação na Educação Básica do Campo e nos sistemas 
públicos  de  ensino  relacionados  com  a  Educação  do  Campo;  pessoas  que  possuam 
vínculo com a vida do campo (egressos de escolas do campo; campesinos; acampados e 
assentados ou seus filhos); demais interessados. 

2.2 Todos devem  ter  acesso  a  equipamentos  tecnológicos,  habilidades  que possibilitem a 
aprendizagem  na  modalidade  a  distância  e ser  portadores  de  diploma  de  curso  de 
graduação, sendo que em todos os grupos terão preferência os candidatos com diploma 
em curso superior de licenciatura. 

3.     DAS VAGAS

3.1 Curso de Pós-Graduação  Lato Sensu  em Educação do Campo:  serão oferecidas,  para 
ingresso no ano letivo de 2014, 155 (cento e cinquenta e cinco) vagas assim distribuídas 
nos Polos  de Apoio Presencial,  localizados em Mato Grosso do Sul:  Água Clara,  25 
vagas; Costa Rica, 25 vagas; Campo Grande, 50 vagas; Porto Murtinho, 25 vagas; São 
Gabriel do Oeste, 30 vagas. (Endereços no Anexo A).

3.2 Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Básica do Campo: serão oferecidas, 
para  ingresso  no  ano  letivo  de  2014,  155  (cento  e  cinquenta  e  cinco)  vagas  assim 
distribuídas nos municípios localizados em Mato Grosso do Sul:  Bela Vista, 25 vagas; 
Maracaju, 25 vagas; Paranaíba, 30 vagas; Ponta Porã, 25 vagas; Três Lagoas, 25 vagas;  
Rio Brilhante, 25 vagas. (Endereços no Anexo A).

3.3 Atendendo ao Art. 3º da Resolução nº 12/2001/CD serão destinadas 15 vagas, em cada 
Curso, para servidores da UFMS, que deverão cumprir as etapas de inscrição, seleção e 
matrícula, previstas neste Edital.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 Documentação exigida no ato da inscrição:
           a) Ficha de Solicitação de Inscrição devidamente preenchida e assinada.
           b) Diploma de Graduação (cópia legível, frente e verso) OU Certidão de Colação de Grau de 

Curso Superior  de duração plena (cópia  legível,  com identificação,  carimbo e assinatura  do 
responsável pela instituição formadora). 
c) Cópia  legível  da  Certidão  de Nascimento  OU Certidão  de Casamento  OU Certidão  de 

Averbação de Separação ou de Divórcio, quando for o caso.
d) Cópia legível, frente e verso, de Documento de Identidade oficial (Registro Geral, não pode 

ser Carteira Nacional de Habilitação - CNH). 
e) Cópia legível do Título de Eleitor.
f) Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
g) Cópia legível do comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório, quando for o 

caso.
h) Comprovante de experiência mínima de 1 (um) ano como docente na Educação Básica do 

Campo ou de professor da Educação Básica do Campo em efetivo exercício, OU de atuar 
diretamente  com  comunidades  do  campo  (servidores  que  atuam  em  órgãos  centrais,  
extensionistas, membros de movimentos sociais e outros),  OU de possuir  vínculo com a 
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vida  do  campo  (egressos/as  de  escolas  do  campo;  campesinos/as  e  assentados/as  ou 
seus/suas  filhos/as.  (Exceto  para  candidatos  que  sejam  servidores  da  UFMS  e  para 
candidatos sem vínculo com o campo, mas que desejam concorrer às vagas remanescentes 
ao final dos processos).

i) Carta de Intenções e Proposta Inicial de tema de Trabalho de Final de Curso-TFC (Anexos C 
e D).

4.2 O candidato deverá observar os seguintes itens para efetivar a sua inscrição: 
          a) preencher todos os campos da Ficha de Solicitação de Inscrição (Anexo B) e disponível no 

Site da UFMS/Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância;
b) encaminhar a Ficha de Solicitação de Inscrição corretamente preenchida, via on-line, para:  

educampo.ufms@gmail.com;
c) entregar os documentos relacionados no item  4.1, de segunda a sexta-feira, em horário de 

expediente,  na  Divisão  de  Protocolo/Coordenadoria  de  Operações  e  Atendimento  a 
Comunidade/PROINFRA  (DIPR/COA/PROINFRA),  Cidade  Universitária  -  UFMS,  no 
período das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, em envelope fechado e identificado OU 
encaminhar  os  documentos  relacionados  no  item  4.1,  como  correspondência  postada  na 
Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos,  via  SEDEX,  até  às  22  h  do  dia  03  de 
novembro de 2014, para o endereço abaixo:

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO DO CAMPO
OU

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância
Cidade Universitária,Caixa Postal 549

CEP 79070-900 – Campo Grande, Mato Grosso do Sul

d) No ato da inscrição o candidato deverá, obrigatoriamente, optar por um dos Cursos e pelo 
local no qual pretende participar dos encontros presenciais e das atividades de orientação, 
localizados em Mato Grosso do Sul, de acordo com a listagem e a disponibilidade de vagas 
apresentadas no item 3.1 deste Edital e no Anexo A. 

e) O envelope entregue na Divisão de Protocolo/Coordenadoria de Operações e Atendimento a 
Comunidade/PROINFRA  (DIPR/COA/PROINFRA),  Cidade  Universitária  -  UFMS  será 
aberto posteriormente, pela Comissão Coordenadora do Processo de Seleção, não cabendo ao 
candidato direito de recurso quanto aos documentos entregues.

4.5 A falta de documentação, o descumprimento do prazo de entrega e a não indicação do Curso e do 
local a ser frequentado implicam o indeferimento da inscrição, pois toda a documentação tem 
caráter eliminatório.

4.6 Efetivada  a  inscrição,  não  serão  aceitos  pedidos  para  alteração  da  Ficha  de  Solicitação  de  
Inscrição e não será permitido inserir ou alterar qualquer documento entregue.

4.7 As  informações  prestadas  no  ato  da  inscrição  são  de  inteira  responsabilidade  do  candidato,  
cabendo à Comissão Coordenadora da Seleção o direito de excluir deste Processo Seletivo, a 
qualquer tempo, aquele que não preencher a Ficha de Solicitação de Inscrição de forma correta, 
fornecer dados comprovadamente inverídicos, apresentar plágio na redação da Carta de Intenções 
e/ou  na  Proposta  Inicial  de  Tema  de  Trabalho  de  Final  de  Curso  (TFC)  ou  não  atender  as 
exigências contidas no item 1 deste Edital.

4.8 O candidato que tiver sua inscrição deferida terá a sua confirmação de inscrição disponibilizada na 
página da Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância, até o dia 6 de novembro de 2014.

4.9 Após a divulgação das inscrições deferidas, o candidato não incluído na relação poderá interpor recurso 
até as 22 h do dia 07 de novembro de 2014, por meio do endereço: educampo.ufms@gmail.com

4.10O resultado do recurso previsto no item anterior será divulgado a partir do dia 10 de novembro de 2014, 
na página da Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância.
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4.11A Fundação Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul  e  a  Comissão  de  Seleção  não  se  
responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos 
computadores,  falhas de comunicação,  congestionamento das linhas de comunicação,  falta de 
energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica ou meteorológica que impossibilitem 
a transferência de dados.

4.12 Não haverá cobrança de taxa de inscrição e de mensalidades.

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1 O Processo Seletivo será efetivado em horário a ser definido, no prédio da Coordenadoria de Educação 
Aberta  e a Distância,  Cidade Universitária/UFMS,  Campo Grande/MS, por Comissão Especial  de 
Seleção,  mediante:  a  análise  dos  documentos  exigidos  no  ato  da  solicitação  de  inscrição;  a 
avaliação da Carta de Intenções, digitada; a análise da Proposta Inicial de Trabalho de Final Curso 
– TFC, digitada (pesquisa de campo ou relato de experiência); contagem do tempo de experiência 
como docente na Educação Básica do Campo (devidamente  comprovado)  ou comprovante  de 
pertencimento ao grupo assinalado na Ficha de Solicitação de Inscrição.

5.2 A contagem do tempo de experiência como docente na Educação Básica do Campo terá pontuação 
máxima de 100 pontos e corresponderá ao período, devidamente comprovado, conforme tabela de 
pontuação (Anexo E). 

5.3 Serão considerados documentos comprobatórios da condição de possuir experiência mínima de 1 
(um) ano como docente na Educação Básica do Campo ou de professor da Educação Básica do 
Campo em efetivo exercício, ou de atuar diretamente com comunidades do campo (servidores que 
atuam em órgãos centrais, extensionistas, membros de movimentos sociais e outros), ou de possuir 
vínculo com a vida do campo (egressos/as de escolas do campo; campesinos/as e assentados/as ou 
seus/suas filhos/as: 
a)  Declaração  original  do  Órgão  Municipal  de  Ensino  ou  da  Secretaria  Estadual  de 
Educação/Escola/Superintendência que o candidato exerce ou exerceu função como docente ou 
como servidor administrativo em escolas do campo.
b) Cópia do Cartão de Produtor Rural (titular ou dependente) emitido por Órgãos Competentes do 
Governo Federal.
c) Declaração original do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que o  
candidato está inscrito no seu sistema de cadastro como beneficiário do Programa de Reforma 
Agrária (SIPRA).
d) Declaração original de organizações governamentais, comunitárias, sindicais e sociais que o 
candidato atua em projetos de educação escolar,  ambiental,  economia  solidária,  agroecologia, 
cultural,  lazer,  dentre  outros.  Ressaltamos  que  essas  organizações  devem estar  devidamente  
registradas  como de  utilidade  pública  e  sem fins  lucrativos,  devendo constar,  no  documento 
apresentado, informações que comprovem o referido registro e com identificação do responsável  
pela emissão do comprovante (nome legível, função, carimbo e assinatura).

5.4  A Carta de Intenções deverá ser  redigida em formulário próprio e a sua avaliação seguirá os 
critérios estabelecidos neste Edital (Anexo C). Terá valoração de 0 a 100 (zero a cem) pontos, 
sendo eliminado o candidato que não atingir a nota mínima de 20 (vinte) pontos.

5.5  A  Proposta  Inicial  de  Tema  de  Trabalho  de  Final  de  Curso  (TFC)  deverá  ser  redigida  em 
formulário próprio e sua análise seguirá os critérios estabelecidos neste Edital (Anexo D). Terá 
valoração de 0 a 50 (zero a cinquenta) pontos, sendo eliminado o candidato que não atingir a nota 
mínima de 10 (dez) pontos.

6. DA CLASSIFICAÇÃO

6.1  O resultado final do Processo Seletivo será divulgado na página da Coordenadoria de Educação 
Aberta e a Distância, até o dia 14 de novembro de 2014.
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6.2 A pontuação final deste processo seletivo e a classificação dos candidatos levarão em consideração 
a soma do total de pontos obtidos no tempo de experiência como docente na Educação Básica do 
Campo  (comprovado),na  avaliação  da  Carta  de  Intenções  e  da  Proposta  Inicial  de  Tema  de 
Trabalho de Final de Curso (TFC).

6.3 A relação nominal dos candidatos classificados no Processo Seletivo será divulgada, até o limite  
do número de vagas em cada Curso e cada local de oferta, em ordem alfabética.

6.4 O candidato que desejar conhecer a sua pontuação e a sua classificação, poderá solicitar por meio 
do endereço: educampo.ufms@gmail.com

6.5 Caso as vagas de um Curso em um local de oferta não sejam preenchidas poderão ser transferidas,  
na totalidade das vagas previstas, para outro local de acordo com as Diretrizes da Coordenadoria  
de Educação Aberta e a Distância, Universidade Aberta do Brasil e o interesse dos Municípios 
parceiros.

6.6 Será excluído deste Processo Seletivo o candidato que:
a) não cumprir os prazos estabelecidos para envio e postagem da documentação;
b) não enviar/entregar a documentação completa de acordo com os itens 4.1 e 4.2 deste Edital e 
suas respectivas alíneas;
c) não indicar a opção de curso e de local de oferta ou assinalar mais de uma opção de Curso e/ou  
de local de oferta;
c) obtiver pontuação inferior a 20 (vinte) pontos na Carta de Intenções e/ou inferior a 10 (dez) 
pontos na Proposta Inicial do Trabalho de Final de Curso (TFC).

6.7  Como  critérios  de  desempate  na  classificação  dos  candidatos,  na  hipótese  de  igualdade  de 
pontuação final, será efetivada a aplicação sucessiva dos seguintes quesitos:
a) possuir curso de licenciatura;
b) comprovar maior tempo de atuação como docente na Educação Básica do Campo;
c) ser o candidato mais idoso, conforme os termos previstos pela art. 27 da Lei 10.741/2003.

7. DOS RECURSOS

7.1  O prazo para interposição de recursos é de vinte e quatro horas após a publicação do resultado  
final, obedecendo o horário de atendimento da Divisão de Protocolo/Coordenadoria de Operações e 
Atendimento a Comunidade/PROINFRA (DIPR/COA/PROINFRA), Cidade Universitária - UFMS, no 
período das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, em envelope fechado, identificado e dirigido ao 
Curso de Especialização em Educação do Campo – EaD OU ao Curso de Especialização em Educação 
Básica do Campo – EaD.
7.2 O candidato deve enviar o recurso em três vias (original e duas cópias), digitado, conforme modelo 
(Anexo F) disponibilizado na página da Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância.
7.3 Serão indeferidos os recursos que não observarem a forma, o prazo e os horários previstos neste  
Edital.
7.4 Será admitido recurso quanto: 
         a) à pontuação obtida no Tempo de experiência como docente na Educação Básica do Campo, na 

Carta de Intenções e na Proposta Inicial de Tema de Trabalho de Final de Curso; e,
         b) aos critérios de desempate. 
7.5 Serão desconsiderados questionamentos que não estiverem redigidos no formulário específico, não 
protocolados ou protocolados fora do prazo, não estiverem devidamente justificados e fundamentados, 
bem como encaminhados de forma diferente ao estabelecido neste Edital.
7.6  A revisão dos resultados obtidos será efetivada somente para os candidatos que apresentarem 
recurso. 
7.7 Será feita a retificação da classificação final, quando os recursos forem deferidos.

8. DA MATRÍCULA E DAS CHAMADAS SUBSEQUENTES
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8.1 A matrícula dos candidatos aprovados, classificados e convocados para o Curso de Pós-Graduação 
lato sensu em Educação do Campo  OU para o Curso de Pós-Graduação  lato sensu em Educação 
Básica do Campo, deverá ser efetivada no período de  19 a 22 de novembro de 2014, até as 22 h, 
mediante preenchimento completo e legível do Requerimento de Matrícula (Anexo G) que deve conter  
a grafia completa e idêntica aos documentos enviados para a redação do prenome, demais nomes e 
sobrenomes do candidato classificado.
8.2 Sob  nenhuma  hipótese  o  candidato  poderá  matricular-se  sem  que  tenha  o  comprovante  de 
conclusão do curso de graduação.
8.3 O  candidato  perderá  o  direito  à  vaga  quando  não  preencher  corretamente  e  não  enviar  o  
Requerimento de Matrícula no prazo estabelecido neste Edital. 
8.4 O candidato convocado e que não efetivar a matrícula será substituído pelo próximo candidato na  
lista de classificação do Curso pelo qual optou e para o mesmo local de oferta.
8.5 Havendo vagas remanescentes ao final de todo o processo de matrículas, poderá ocorrer uma nova  
chamada para os candidatos que perderam a primeira convocação.
8.6 Havendo vagas remanescentes em um dos Cursos,  ao final  de todo o processo de matrículas,  
poderá ocorrer chamada para os candidatos aprovados e não classificados no outro Curso, nos locais 
de oferta que possuem essas vagas.
8.7 Será eliminado, em qualquer época, mesmo após a matrícula, o candidato classificado que tenha 
participado do Processo Seletivo usando documentos ou informações falsos ou outros meios ilícitos.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1  Os itens constantes do Edital  poderão sofrer  eventuais alterações,  atualizações ou acréscimos,  
circunstância  que  será  mencionada  em  Edital  ou  Aviso  a  ser  publicado  na  página  da 
Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância.

9.2 As disposições e instruções contidas nos editais complementares e avisos oficiais divulgados na 
página  da  Coordenadoria  de  Educação Aberta  e  a  Distância/UFMS,  constituirão  normas  que 
passarão a integrar o presente Edital.

9.3 A Comissão Coordenadora da Seleção reserva-se o direito de não preencher as vagas previstas.
9.4 Mais informações poderão ser obtidas por e-mail: educampo.ufms@gmail.com
9.5 Os casos  omissos  neste  Edital  serão  resolvidos  pela  Comissão  Coordenadora  da  Seleção  do 

Curso, no âmbito de sua competência.

                                                                                                              JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO
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ANEXO A: ENDEREÇOS DOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL E DOS LOCAIS DE OFERTA

Município (MS) Endereço

Água Clara

Polo de Apoio Presencial- UAB 
Escola Marcia Fiorati Javarez
Rua Alberico Barbosa, 39Jardim das Palmeiras                      CEP: 79680-000
Telefone: (67) 3239-3249                         Coordenadora do Polo: Professora Ione

Bela Vista
Polo de Apoio Presencial - UAB 
Rua Afonso Pena, 667 Bairro Costa e Silva                                CEP 79.260-000
Telefone: (67) 3439-3959               Coordenadora do Polo: Professora Maria Jose

Campo Grande

Polo de Apoio Presencial - UAB 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/Cidade Universitária-Unidade X
Av. Senador Felinto Müller, 1555Vila Ipiranga                       CEP: 79074-460
Telefone: (67) 3345-7662                         Contato: Professoras Patrícia e Miroca

Costa Rica
Polo de Apoio Presencial - UAB 
Rua José Calazans da Silva, 176                                                  CEP: 79550-000
Telefone: (67) 3247-4956                      Coordenadora do Polo: Professora Airta

Maracaju

Escola Família Agrícola Rosalvo da Rocha Rodrigues – EFAR
Fundação Laurindo Stragliotto, Estrada Água Amarela– Km 03 – Zona Rural 
Maracaju-MS                                                                                 CEP: 79150-000
Telefone: (67) 9918-2445                                           Contato: Professora Sirlete

Paranaíba

Escola Municipal Maria Luíza Correa Machado.
Rua Maria Candida de Freitas, 1515.                                             CEP: 79500000 
Bairro São José.                    
Telefone: (67) 36690040 
Secretaria Municipal de Educação                           Contato: Profa. Maria Ângela

Ponta Porã

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Rua Itibiré Vieira, s/n – Residencial Julia Oliveira Cardinal
BR 463 – Km 4,5                                                                         CEP: 79907-414
Telefone: (67) 3433-6480                                        Contato: Professor Amaury Jr.

Porto Murtinho
Polo de Apoio Presencial - UAB 
Av. Laranjeiras, s/nº                                                                    CEP: 79280-000
Telefones: (67) 3287-4553 / 3287-1784Coordenador do Polo: Professor Manoel

Rio Brilhante
Polo de Apoio Presencial – UAB                                                 CEP: 79130-000            
Fundação Oacir Vidal          Rodovia 163, Km 314 Fazenda Cadeado, parte 2
Telefone: (67) 3452-8217                       Coordenadora do Polo: Professora Dalva

São Gabriel do Oeste

Polo de Apoio Presencial - UAB                                                  
Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São 
Gabriel do Oeste.                                                               CEP: 79490-000
Rodovia São Gabriel a Rio Negro, Km 04
Telefone: (67) 3295-3033                         Coordenador do Polo: Professor Milton

Três Lagoas

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Campus de Três Lagoas – CPTL                                                  CEP: 79600-080
Unidade II: Av. Ranulpho Marques Leal, 3220, Distrito Industrial
Telefone: (67) 3509-3700Contato: Professora Rosemeire ou Professor Sedeval
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ANEXO B: FICHA DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO
1. Dados Pessoais
Nome (completo e por extenso):
Sexo: (   ) feminino   (   ) masculino  Data de nascimento:        
Nacionalidade: Naturalidade: UF:
RG: Órgão emissor: Data da emissão:
Título de eleitor:                          Cidade/ UF: Zona: Seção:
CPF: E-mail:
Documento Militar: Seção: Categoria:
Endereço: Nº:
Complemento:
Bairro:     Cidade: UF:
CEP: Telefones para contato:
Filiação Pai:

Mãe:
2. Curso e local de oferta que pretende Cursar (marcar somente um curso e um local): 
Curso de Especialização em:
(  ) Educação do Campo
Local de participação nos encontros presenciais:
(  ) Água Clara   (  ) Costa Rica    (  ) Campo Grande  
(  ) Porto Murtinho              (  ) São Gabriel do Oeste

OU

Curso de Especialização em: 
(  ) Educação Básica do Campo
Local de participação nos encontros presenciais:
(  ) Bela Vista     (  ) Maracaju       (  ) Paranaíba
(  ) Ponta Porã     (  ) Três Lagoas  (  ) Rio Brilhante

3. Escolaridade - enviar cópia do documento comprobatório
Curso de Graduação:
Instituição na qual concluiu: Data de início (mês/ano):
Comprovante de conclusão de curso de graduação:
(  ) Diploma de Graduação       (   ) Certidão de Colação de Grau

Data de conclusão (mês/ano):

4. Vínculo com a Educação Básica do Campo e/ou com a vida do/no campo - enviar cópia do(s) 
documento(s) comprobatório(s)
Experiência como docente na Educação Básica do Campo:(   ) sim      (   ) não     (  ) em exercício
Tempo de atuação:       anos,        meses               (  ) público     (  ) privado       (  ) outro
Experiência na Educação Básica do Campo:(  ) sim      (   ) não     (  ) em exercício
Tempo de atuação:       anos,        meses        Função:                                  (  ) público   (  ) privado  (  ) outro
Vínculo com a vida do/no campo: (  ) sim    (  ) não
Qual?

Servidor da UFMS:           (  ) sim   (  ) não                Número Matrícula Siape:
5. Múltiplas linguagens
Se você tem alguma habilidade cultural ou artística (música, dança, teatro, contação de histórias, oratória, 
declamação de poesias etc.), descreva rapidamente:

Declaro, para os devidos fins que as informações prestadas são verdadeiras. 

______________,______de _________________ de2014.   Assinatura: 
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ANEXO C
TABELA DE PONTUAÇÃO DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

COMO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO

O tempo de experiência como Docente na Educação Básica do Campo, devidamente comprovado, não 
contando o tempo concomitante, seguirá os seguintes critérios de pontuação:

Experiência de magistério Pontuação
Mais de 60 meses 100 pontos 
De 48 até 59 meses   80 pontos 
De 36 até 47 meses   60 pontos
De 24 até 35 meses   40 pontos
De 12 até 23 meses   20 pontos
De 06 a 11 meses   10 pontos
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ANEXO D

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA CARTA DE INTENÇÕES

A  carta  de intenções constitui-se  em um texto  pessoal  que  identifica  o candidato,  a  sua 
formação, os seus conhecimentos e as experiências relacionados com o universo do campo e/ou com a 
Educação Básica do Campo, apresentando suas expectativas em relação às temáticas do curso. 

O candidato deve  explicitar os motivos pelos quais pretende fazer o curso, destacando: sua 
identidade  como  sujeito  que  reside/trabalha  no  campo;  experiências  com  a  Educação  Básica  do 
Campo;  ideias/propostas que considera como relevantes para a promoçãodo direito a educação do 
campo de qualidade.

A carta de intenções é classificatória e eliminatória,  deve conter de vinte a quarenta linhas e 
terá pontuação de 0 a 100 (zero a cem) pontos, sendo eliminado o candidato que não atingir a nota  
mínima de 20 (vinte) pontos. A avaliação será conforme os seguintes critérios:

- Demonstração de conhecer os contextos da educação do campo em Mato Grosso do Sul e no Brasil.
- Demonstração de estar ciente das responsabilidades políticas e sociais que a formação 
continuada,em educação do campo, exige.
- Utilização de vocabulário adequado que demonstre conhecimentos básicos sobre as questões e as 
reivindicações históricas e contemporâneas das populações do campo e da educação do campo.
- Capacidade de articular teoria e prática.
- Organização e apresentação clara e lógica das ideias e capacidade de construir argumentos.
- Estrutura e apresentação atendendo às normalizações da língua portuguesa e da ABNT (título; texto  
contínuo,  com  parágrafo  de  introdução,  parágrafos  de  desenvolvimento,  parágrafo  conclusivo; 
referências, se houver citações de ideias de outros autores).

A carta de intenções terá nota zero, nos casos detalhados a seguir:
- Fuga ao tema e/ou ao gênero proposto(s).
- Texto com menos de vinte linhas ou com mais de quarenta linhas.
- Conter preconceitos, opiniões teoricamente equivocadas ou contrárias às concepções políticas e 
históricas da educação do campo.
- Texto manuscrito (lápis ou caneta).
- Texto contendo plágio (cópias de textos de outros/as autores/as sem citar a fonte).
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CARTA DE INTENÇÕES

A Carta de Intenções deve ser digitada, com fonte Times New Roman, tamanho 12; espaçamento 1,5; 
mantendo as margens deste documento.  Mínimo de vinte e máximo de quarenta linhas.Antes de imprimir, 
apagar os textos explicativos digitados em cor vermelha.

Nome completo:

(  ) Curso de Especialização em Educação do Campo
(  ) Curso de Especialização em Educação Básica do Campo

Município da oferta:

(Local e data)____________________, _____ de ____________ de 2014.

Para 
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo 

                 Eu, (nome completo), candidato ao Processo Seletivo de Curso de Especialização da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, apresento a seguir, de forma resumida, minha formação, os conhecimentos e 
as experiências que possuo relacionados com o universo do campo e/ou com a Educação Básica do Campo,  
apresentando  minhas  expectativas  em relação  às  temáticas  do  curso  e  porque  desejo  ter  acesso  a  essa  
formação continuada. 

Aqui inicia a contagem das linhas (mínimo de vinte e máximo de quarenta linhas).

Assinatura do candidato
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ANEXO E

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL DE TEMA DE TFC

A  proposta inicial de tema de Trabalho de Conclusão de Curso – TFC  constitui-se na 

indicação de um tema, relacionado com a Educação do Campo, que o candidato demonstre conhecer, 

mesmo que sem aprofundamento teórico, e que desperte o seu interesse para estudar melhor.  

O candidato deve explicitar os motivos pelos quais pretende estudar a temática por meio de 

pesquisa ou relato de experiência, destacando: os conhecimentos e experiências que já possui sobre o 

tema; as principais perguntas que pretende responder com o estudo. 

A proposta inicial de tema de TFC é classificatória e eliminatória. O candidato deve preencher 

todos os campos do formulário.  A avaliação será conforme os seguintes critérios:

- Demonstração de conhecer os contextos e os problemas da Educação do Campo em MS.
- Relevância (pedagógica e política) e atualidade do tema proposto.
- Demonstração de que a proposta é viável, possível de desenvolver.
- Demonstração de conhecer a temática proposta.
- Capacidade de apresentar a proposta com clareza, lógica e argumentação.
- Utilização de vocabulário adequado que demonstre conhecimentos básicos sobre as questões e as 
reivindicações históricas e contemporâneas da educação do campo.
- Estrutura e apresentação atendendo às normalizações da língua portuguesa (não será exigido o 
Novo Acordo Ortográfico). 

A proposta inicial de tema de TFC terá nota zero, nos casos detalhados a seguir:
- Não atender a uma das linhas propostas neste anexo. 
- Conter plágios (textos copiados de outros autores).
- Conter preconceitos, opiniões teoricamente equivocadas ou contrárias às concepções políticas e 
históricas da educação do campo.
- Formulário manuscrito (caneta ou lápis).
- Formulário preenchido com letra ilegível (que impossibilite a leitura e a compreensão).
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PROPOSTA INICIAL DE TEMA DE TFC 

Nome completo:

(  ) Curso de Especialização em Educação do Campo
(  ) Curso de Especialização em Educação Básica do Campo

Município da oferta:

Tema:

Considerando que o tema escolhido deve estar diretamente relacionado aos seus conhecimentos, 
experiências e inquietações, explique por que VOCÊ escolheu esse tema. Quais as suas motivações?

Que perguntas você pretende responder com o processo de seu TFC (duas ou três)?

Você conhece autores que fundamentam teoricamente essa temática? Quais?
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Cronograma

Etapas Início Término
Divulgação Julho de 2014 Novembro de 2014
Inscrição para Processo de Seleção 24 de outubro de 2014 03 de novembro de 2014
Publicação das inscrições homologadas 06 de novembro de 2014 06 de novembro de 2014
Recurso 07 de novembro de 2014 07 de novembro de 2014
Resultado do recurso 10 de novembro de 2014 10 de novembro de 2014
Seleção 10 de novembro de 2014 12 de novembro de 2014
Publicação do resultado da seleção 14 de novembro de 2014 14 de novembro de 2014
Recurso 17 de novembro de 2014 17 de novembro de 2014
Matrículas 19 de novembro de 2014 22 de novembro de 2014
Aula inaugural 06 de dezembro de 2014 06 de dezembro de 2014
Oferecimento de disciplinas Dezembro de 2014 Maio de 2016
TFC  (artigo  científico:  proposta  inicial, 
delimitação,  elaboração,  apresentação, 
entrega).

Dezembro de 2014 Maio de 2016

Seminários Regionais (qualificação). Outubro de 2015 Dezembro de 2015
Seminário Estadual (defesas). Maio de 2016 Maio de 2016
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