
RESOLUÇÃO Nº 312, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o contido no Processo nº 
23104.006286/2009-11, resolve:

Art. 1º  Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Licencia-
tura em Letras - Português/Espanhol, na modalidade a distância, 
do Centro de Ciências Humanas e Sociais.

Art. 2º  O referido Curso, em respeito às normas superiores 
pertinentes à integralização curricular, obedecerá aos seguintes 
indicativos:

I - tempo útil:
a) tempo útil CNE: 2.800 horas; e
b) tempo útil UFMS: 3.549 horas.

II - número de anos/semestres:
a) mínimo CNE: 8 semestres;
b) mínimo UFMS: 8 semestres;
c) máximo CNE: não defi nido; e
d) máximo UFMS: 12 semestres.

III - turno de funcionamento: diurno e/ou noturno.

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação, com os seus efeitos retroativos ao ano letivo de 2008.

Henrique Mongelli,
Presidente.

1. INTRODUÇÃO
O Ministério de Educação, com a fi nalidade de atender à 

demanda de candidatos a Cursos Superiores, criou a Universi-
dade Aberta do Brasil (UAB). Esta incentiva as Universidades 
Públicas e Prefeituras a implementarem cursos de Graduação, na 
modalidade a distância.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 
em razão da sua vocação de interiorização do Ensino Superior e 
experiência na educação a distância, está aderindo às proposições 
da UAB: oferecimento de cursos de graduação, dentre eles o Cur-
so de Letras, Licenciatura Plena em Português, Espanhol. Esta 

habilitação atenderá a dois seguimentos distintos: os licenciados 
em Letras (habilitações diversas) e os egressos do ensino médio. 

A opção por essa modalidade se deve não só à necessidade de 
atender estudantes residentes em regiões que não possuem insti-
tuições de ensino superior, mas também profi ssionais em serviço 
que necessitam de formação em nível universitário.

A ampliação de vagas para Licenciatura em Português/Espa-
nhol tem sua importância pela formação de agentes de mudança, 
sobretudo no processo de desenvolvimento socioeconômico do 
país, por meio da formação, com qualidade, de professores para o 
Ensino Fundamental e Médio no Estado de Mato Grosso do Sul.

A UFMS possui experiência em EAD, o que lhe possibilita 
proceder à adequação necessária às especifi cidades em termos de 
infraestrutura, de sistema de educação a distância, incluindo-se aí a 
produção do material didático, o acompanhamento dos ambientes 
de aprendizagem e do sistema de tutoria e avaliação.

1.1. HISTÓRICO DA UFMS 
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) teve 

sua origem em 1962, com a criação da Faculdade de Farmácia 
e Odontologia de Campo Grande, na cidade de Campo Grande, 
que seria o embrião do ensino superior público no sul do então 
Estado de Mato Grosso.

Em 26.07.1966, pela Lei Estadual nº 2.620, esses cursos fo-
ram absorvidos com a criação do Instituto de Ciências Biológicas 
de Campo Grande, que reformulou a estrutura anterior, instituiu 
departamentos e criou o curso de Medicina.

O Governo de Estado de Mato Grosso, em 1967, criou, em 
Corumbá, o Instituto Superior de Pedagogia e, em Três Lagoas, o 
Instituto de Ciências Humanas e Letras, ampliando assim a rede 
pública estadual de ensino superior.

Integrando os Institutos de Campo Grande, Corumbá e Três 
Lagoas, a Lei Estadual nº 2.947, de 16.09.1969, criou a Univer-
sidade Estadual de Mato Grosso (UEMT).

Em 1970, foram criados os Centros Pedagógicos nos municí-
pios de Aquidauana e Dourados, incorporados à UEMT.

Com o advento da divisão do Estado de Mato Grosso, a 
então Universidade Estadual foi federalizada pela Lei nº 6.674, 
de 05.07.1979, como Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS), com sede em Campo Grande e mais quatro campi: 
Aquidauana, Corumbá, Dourados, e Três Lagoas. O Centro Peda-
gógico de Rondonópolis, que fora campus da então Universidade 
Estadual de Mato Grosso, foi incorporado à Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT).

A UFMS, no interior do Estado, mantém a tradição de for-
mação de professores por meio de licenciaturas plenas nas áreas 
de Ciências Biológicas, Geografi a, História, Letras, Matemática 
e Pedagogia. Foram, também, desenvolvidos projetos especiais 
para atender à demanda do estado, mediante convênios com a Se-

Boletim de Serviço
República Federativa do Brasil

Ministério da Educação

Boletim Oficial de
Atos Administrativos

BS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
ANO XXIII - Nº 5203 SEGUNDA-FEIRA, 2 DE JANEIRO DE 2012

R E S O LU Ç Õ E S
CONSELHO DE ENSINO E GRADUAÇÃO



 2 • BOLETIM DE SERVIÇO-UFMS Nº 5203 • SEGUNDA-FEIRA • 2 DE JANEIRO DE 2012

cretaria de Estado da Educação com o desenvolvimento de cursos 
de Letras, Matemática e Pedagogia (Habilitação em Magistério da 
Pré-escola e Magistério das Séries Iniciais do 1º Grau).

O Projeto de Expansão dos Cursos de Graduação, aprovado 
pela Resolução COUN nº 10/2001, criou 780 novas vagas, isto é, 
com a ativação do campus de Paranaíba e a criação do novo campus 
da Universidade em Coxim, bem como, o aumento de vagas nos 
centros de Campo Grande e demais campi da UFMS.

Dando prosseguimento ao plano de expansão das universida-
des públicas, o Governo Federal, no ano de 2005, transformou o 
campus de Dourados em Universidade da Grande Dourados.

A UFMS, por sua vez, entendendo a necessidade de propiciar 
a educação superior às populações residentes em todo o estado, 
propôs a criação de um campus nos municípios de Chapadão do 
Sul, Nova Andradina e Ponta Porã - todos em fase de implantação. 

Visando atingir os objetivos essenciais de aprimoramento do 
ensino e estímulo às atividades de pesquisa e de extensão, a UFMS 
vem participando ativamente da preservação dos recursos naturais 
do meio ambiente de Mato Grosso do Sul, especialmente da fauna 
e fl ora do Pantanal, região na qual está inserida. 

1.2. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA UFMS
O ensino a distância teve seu início, na UFMS, com o Grupo de 

Apoio ao Ensino de Ciências e Matemática no 1º Grau (GAECIM), 
constituído por professores dos departamentos de Ciências Huma-
nas (DCH/CCHS), Educação (DED/CCHS), Matemática (DMT/

CCET), Física (DFI/CCET) e Química (DQI/CCET). Mais tarde, o 
Departamento de Biologia (DBI/CCBS) incorporou-se ao GAECIM.

O GAECIM, na época, tinha como objetivo criar na UFMS 
um grupo interdisciplinar de apoio ao professor atuante na rede 
pública de Mato Grosso do Sul, de forma a qualifi cá-lo, a distância, 
nas áreas de ciências e matemática.

A partir de 1999, a UFMS passa a compor o consórcio de univer-
sidades, a UNIREDE, com sede em Brasília/DF, na Universidade de 
Brasília (UnB), congregando as universidades públicas brasileiras.

Em abril de 2000, tiveram início os estudos para implemen-
tação de programas de educação aberta e a distância (EAD). A 
Portaria RTR nº 180, de 10.05.2000, constitui o grupo Temático 
de Educação a Distância da UFMS. Pela Portaria RTR nº 332, de 
14.08.2000, foi criada a Assessoria de Educação Aberta e a Dis-
tância, vinculada à Reitoria (RTR).

Em seguida, dada a relevância do trabalho desenvolvido pela As-
sessoria, ela foi transformada em Coordenadoria de Educação Aberta 
e a Distância (CED), pela Portaria RTR nº 554/2000, de 04.12.2000, 
vinculada à Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PREG).

No ano de 2001, a UFMS, por meio da Portaria nº 2113 de 10 de 
setembro de 2001, do Ministério da Educação, foi credenciada para 
o oferecimento de cursos de graduação e pós-graduação a distância. 
Para isto, a Instituição apresentou os projetos de curso de Pedagogia 
- Licenciatura Plena - Habilitação em Formação de Professores para 
os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e o curso de Especialização 
“Orientação Pedagógica em Educação a Distância”.

Quando do credenciamento, a UFMS possuía somente o 
polo de Bela Vista. Posteriormente, houve então a solicitação 
das secretarias de educação dos municípios de Coronel Sapucaia, 
Camapuã e São Gabriel do Oeste, interessadas em fi rmar convê-
nios com a Universidade, visando à formação de seus professores 
na modalidade de educação a distância. A UFMS, para atender a 
demanda, aprovou o aumento de vagas, passando de oitenta para 
o oferecimento de quatrocentas vagas anuais.

Em 2005, com a reformulação do Regimento Interno da insti-
tuição, a Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância passou 
a ser vinculada diretamente ao Gabinete da Reitoria, uma vez que 
se entendeu que ela desenvolve ações de extensão, graduação e 
pós-graduação, atendendo às diversas áreas do conhecimento.

Desde 2008 a UFMS possui parceria para oferecimento de 
cursos de graduação, formação continuada e pós-graduação nos 
municípios de: Bataguassu (MS), Bela Vista (MS), Camapuã (MS), 
Costa Rica (MS), Miranda (MS), Porto Murtinho (MS), Rio Bri-
lhante (MS), São Gabriel do Oeste (MS), Água Clara (MS), Cidade 
Gaúcha (PR), Cruzeiro do Oeste (PR), Nova Londrina (PR), Para-
navaí (PR), Siqueira Campos (PR), Apiaí (SP) e Igarapava (SP).

A UFMS, cumprindo um de seus papéis sociais de dissemina-
ção do saber e interiorização das suas ações, propôs-se a oferecer os 
cursos de graduação de Pedagogia, habilitação Educação Infantil, 
e Biologia que são fi nanciados pelo MEC e objeto dos Consórcios 
PROFORMAR e SETENTRIONAL, respectivamente. Neste mo-
mento, a UFMS também participa do Projeto Piloto da UAB para 
o oferecimento do curso de graduação em Administração.

Atualmente, a instituição está oferecendo um curso de espe-
cialização em Gestão Pública. Por ser um projeto piloto, a clientela 
são os professores da UFMS. A UFMS também ofereceu o curso 
de especialização Políticas Públicas: Ensino Universitário <http://
www.ead.ufms.br/ambiente/cursos/pos_graduacao/posprof/index.
html> além de um projeto de Profi ssionalização dos Trabalhadores 
da Área de Enfermagem - PROFAE - em parceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), cujo público-alvo atendido foram os 
profi ssionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso do Sul. 
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Atendendo à demanda do estado, foram oferecidos os seguin-
tes cursos de especialização: Orientação Pedagógica em Educação 
a Distância <http://www.ead.ufms.br/ambiente/cursos/pos_gradu-
acao/opead/index.html> (oferecido também para a capacitação dos 
tutores dos cursos oferecidos na modalidade Educação a Distância 
pela UFMS), Tópicos Avançados em Telecomunicações <http://
www.ead.ufms.br/ambiente/cursos/pos_graduacao/telcom/index.
html> em parceria com o Departamento de Engenharia Elétrica e 
tendo como público-alvo engenheiros e áreas afi ns.

Para fazer face às necessidades de formação continuada dos 
professores e também ao acompanhamento de seus ex-alunos, a 
UFMS reorganizou o Programa de Integração da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul com o Ensino Básico - Interiori-
zação, sendo então oferecido também na modalidade educação a 
distância, através dos seguintes cursos:

- Educação de Jovens e Adultos;
- Educação Rural;
- Educação Indígena Guarani/Kaiowá;
- Produção e utilização de Materiais Didáticos para o Ensino 

de Matemática; 
- O Ensino de Física através do uso de novas tecnologias;
- Meio Ambiente;
- Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica;
- Produção e utilização de Materiais Didáticos para o Ensino 

de Geografi a;
- Produção e utilização de Materiais Didáticos para o Ensino 

de Artes;
- Produção e utilização de Materiais Didáticos para o Ensino 

de História;
- Produção e utilização de Materiais Didáticos para o Ensino 

de Ciências.
No que tange aos programas, a UFMS criou um programa 

para atendimento do profi ssional da área de saúde denominado 
Programa de Saúde Educação. Por meio das ações desse programa, 
foram oferecidos cursos para médicos, enfermeiros e profi ssionais 
da área de saúde em geral, assim como foram desenvolvidas cam-
panhas de esclarecimentos junto à população. Para dar seguimento 
às ações desse programa, contou-se com a participação ativa dos 
acadêmicos dos diversos cursos da área de saúde da UFMS.

Ainda no intuito de capacitação e formação continuada, foram 
oferecidos os seguintes cursos: 1) Criação e Produção de Vídeo 
<http://www.ead.ufms.br/ambiente/cursos/extensao/criprovid/
index.html>; 2) Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais 
<http://www.ead.ufms.br/ambiente/cursos/extensao/deshabger/
index.html>; 3) Turismo e Hotelaria <http://www.ead.ufms.br/
ambiente/cursos/extensao/turhot/index.html>, 4) Educação Infan-
til, 5) Formando Orientadores para a Utilização das Tecnologias 
na Educação <http://www.ead.ufms.br/ambiente/cursos/extensao/
orientadores/index.html> e 6) Educação Especial <http://www.
ead.ufms.br/ambiente/cursos/extensao/eduesp/index.html>. Neste 
último, dada a relevância do tema da inclusão no ano de 2005, 
foram inscritos 2.500 cursistas. 

Como a fl exibilização é uma das características da modalidade 
de educação a distância, acreditamos que a EAD poderá possibili-
tar o atendimento de uma parcela excluída dos cursos superiores. 
Esta exclusão muitas vezes se dá pela falta de instituições que 
ofereçam educação de nível superior no município ou na região 
onde os interessados residem, bem como pela falta de condições 
para o deslocamento para os outros centros. Assim, a UFMS pro-
cura sempre oferecer cursos de forma a qualifi car as pessoas para 
uma atuação junto à sociedade em que estão inseridas.

Em 2011, estão em andamento 5 cursos de graduação que 
atendem os seguintes polos:

PEDAGOGIA MATEMÁTICA ADMINISTRAÇÃO BIOLOGIA LETRAS
Apiaí Água Clara Água Clara Costa Rica Apiaí
Água Clara Camapuã Rio Brilhante São Gabriel Do 

Oeste
Água Clara 

Camapuã Rio Brilhante São Gabriel Do 
Oeste

Camapuã

Rio Brilhante São Gabriel 
Do Oeste 

Nova Andradina Rio Brilhante

São Gabriel Do 
Oeste 

Siqueira 
Campos

Campo Grande São Gabriel Do Oeste 

Cidade Gaúcha Igarapava Porto Murtinho Bataguassu
Siqueira Campos Cruzeiro Do 

Oeste
Apiaí Costa Rica

Nova Londrina Siqueira Campos Miranda
Cruzeiro Do Oeste Porto Murtinho
Paranavaí Água Clara
Bataguassu São Gabriel Do Oeste
Costa Rica
Miranda
Porto Murtinho

Além dos cursos de graduação a EAD conta com 2 cursos de 
pós-graduação latu sensu que atendem os seguintes polos:
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU EM 
EDUCAÇÃO DO CAMPO

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÍDIAS EM 
EDUCAÇÃO

Água Clara Campo Grande
Bataguassu
Camapuã
Costa Rica
Miranda
Rio Brilhante
São Gabriel Oeste

Há a previsão de que, em 2012, reabram os seguintes cursos 
de extensão:

- Mediadores de leitura;
- Cultura e História de Povos Indígenas;
- Educação de Jovens e Adultos;
- Produção de Material Didático para a Diversidade.
Além disso, há a previsão de uma nova oferta do curso de 

especialização em Educação do Campo.

1.3. HISTÓRICO DO CURSO DE LETRAS
O edital CED/RTR nº016/2007 de 20 de setembro de 2007 

abriu processo seletivo especial para oferecer, para ingresso no 
ano letivo de 2008, 1.675 vagas para os cursos de Licenciatura em 
Letras Português/Espanhol, Matemática, Pedagogia, Pedagogia: 
Educação Especial e de Bacharelado em Administração. Para o 
curso de Letras Português/Espanhol  tivemos o seguinte número 
de vagas por polo:

Água Clara: 65 (comunidade), 10 (professores leigos).
São Gabriel do Oeste: 40 (comunidade), 10 (professores leigos).
Camapuã: 15 (comunidade), 10 (professores leigos).
Rio Brilhante: 65 (comunidade), 10 (professores leigos).
Apiaí: 65 (comunidade), 10 (professores leigos).
Total de candidatos para o curso de Letras: 300
Em 2008, no início da graduação em Letras, não havia profes-

sores efetivos no curso que funcionava sob a coordenação da pro-
fessora Damaris Pereira, pertencente ao quadro de docentes do curso 
de Letras da modalidade presencial. Os professores que trabalhavam 
na EAD eram contratados por disciplina e eram remunerados por 
bolsa UAB de professor pesquisador e professor conteudista.

A partir do concurso n° 140/2008, de 30 de dezembro de 
2008, foram nomeados 3 professores efetivos, em 02 de setembro 
de 2009, sendo 2 mestres e 1 doutor, que compuseram o quadro 
efetivo do curso. Em 20 de julho de 2010, mais uma professora 
mestre aprovada neste concurso foi nomeada. A partir do concur-
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so nº 046/2010, de 26 de março de 2010, foi nomeada mais uma 
professora mestre que assumiu a função no dia 05 de outubro de 
2010. Atualmente, o curso conta com 5 professores efetivos, sendo 
4 mestres e 1 doutor, 9 professores colaboradores permanentes, ou 
seja, que assumem disciplinas durante todo o ano letivo e 4 pro-
fessores convidados para disciplinas específi cas de curta duração.

Até o presente momento, o curso não recebeu a Comissão de 
Avaliação Externa.

1.4. NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO
A UFMS, como centro gerador de conhecimento, tem o propó-

sito de contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio 
de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, 
a formação técnica e científi ca do licenciado em Letras, segundo 
o perfi l estabelecido (item 2.4), apresenta-se como uma possibi-
lidade de ampliação da atuação da universidade na formação do 
quadro de profi ssionais do magistério do estado de Mato Grosso 
do Sul para atuarem em suas escolas públicas e particulares, dentre 
outras atividades de especifi cidades afi ns. 

Também é de importância fundamental para a sociedade e para 
o mercado de trabalho a formação atualizada de um profi ssional 
participativo, com qualifi cação condizente com as transformações 
da vida moderna, capaz de atender às exigências e refl exões acerca 
de um ensino básico que busque a formação de cidadãos críticos 
em relação a um estado que quer e precisa crescer, resolvendo, 
assim, os seus problemas sociais.

O acesso ao ensino superior enquanto política de governo 
aponta para a democratização. Por isso, entende-se que, enquanto 
instituição de Ensino Superior, promover a formação inicial e 
específi ca de professores para o ensino de Língua Portuguesa e 
Espanhola é uma prioridade em razão da localização geopolítica 
do Estado de Mato Grosso do Sul.

2. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO
O curso de Letras é oferecido pela Coordenadoria de Educa-

ção Aberta e a Distância (CED/RTR) - unidade responsável pelo 
planejamento, orientação, coordenação, supervisão e execução 
da Política Institucional de Educação Continuada e a Distância. 

A administração acadêmica do Curso de Letras, habilitação 
Português/Espanhol, na modalidade a distância é exercida em nível 
deliberativo pelo Colegiado de curso e, em nível executivo, pelo 
Chefe de Coordenadoria da CED/RTR e, em nível pedagógico, 
por um Coordenador especialmente designado pelo Reitor.

2.1. COORDENAÇÃO DO CURSO
De acordo com o Art. 62, do Estatuto da UFMS, aprovado pela 

Portaria MEC nº 1686, de 03.07.2003, que foi publicada no Diário 
Ofi cial da União (DOU, de 07.07.2003), divulgado à comunidade 
universitária pela Resolução nº 31, Coun, de 19.08.2003, a Coorde-
nação de curso do curso de graduação será exercida em dois níveis:

- em nível deliberativo, pelo Colegiado de Curso;
-em nível executivo, pelo Coordenador de Curso.
De acordo com o Art. 26, do Regimento Geral da UFMS, 

aprovado pela Resolução nº 55, Coun, de 30.08.2004, o Colegiado 
de Curso é defi nido como unidade didático-científi ca responsável 
pela supervisão das atividades didáticas do curso, pela orientação 
aos acadêmicos, com vistas a sua efetiva integração ao âmbito 
comunitário e do desempenho de cada um deles, no cumprimento 
de suas obrigações.

O Art. 27 ratifi ca o mesmo conteúdo. O Art. 28 descreve a 
composição do Colegiado de Curso. O Art. 29 trata da escolha 
do Coordenador de Curso. O Art. 30 descreve as competências 

do Colegiado de Curso. O Art. 31 relaciona as atribuições do 
Coordenador de Curso.

O coordenador de curso é responsável pelas atividades envol-
vendo os acadêmicos do curso de Letras e os professores que lecio-
nam no mesmo. Além disso, é responsável pelo acompanhamento 
e controle das atividades acadêmicas e administrativas, exercendo 
também o apoio didático-pedagógico junto ao corpo docente.

2.1.1. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
O Núcleo Docente Estruturante - NDE - no âmbito dos cursos 

de graduação da UFMS tem função consultiva, propositiva e de 
assessoramento sobre matéria de natureza acadêmica.

O NDE integra a estrutura de gestão acadêmica em cada curso 
de graduação, sendo corresponsável pela elaboração, implementação, 
atualização e consolidação do Projeto Político-Pedagógico do Curso.

O NDE do curso de Letras Português/Espanhol na modalidade 
a distância foi instituído pela Instrução de Serviço n° 15, de 21 de 
março de 2011 e realiza reuniões com periodicidade semestral. 
Os seus membros são:

Profa. Ms. Cleuza Andrea Garcia Muniz 3318696 Professora do curso
Profa. Ms. Daniela Kanashiro 1612377 Coordenadora do Estágio Supervisionado
Profa. Ms. Elaine de Moraes Santos 1817320 Coordenadora pedagógica/adjunta
Profa. Ms. Patrícia Graciela da Rocha 1652229 Coordenadora do curso
Prof. Dr. Ricardo Magalhães Bulhões 1724857 Professor do curso

2.2. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA 
A organização acadêmico-administrativa do curso de Letras da 

CED/RTR pode ser vista por dois aspectos: a organização do con-
trole acadêmico e a composição do pessoal técnico-administrativo.

Quanto à organização acadêmico-administrativa do ensino 
de graduação, no âmbito da UFMS, a Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação (Preg) é responsável pela orientação, coordenação e 
avaliação das atividades didático-pedagógicas, de controle escolar, 
de concurso para professor efetivo, de controle de contratação de do-
centes substitutos, de processos seletivos de discentes e de aquisição 
de acervo bibliográfi co, servindo de suporte às unidades setoriais.

As Coordenadorias que compõem a Preg são as seguintes: 
Administração Acadêmica (CAA/Preg); Biblioteca Central (CBC/
Preg); e Desenvolvimento e Avaliação do Ensino (CDA/Preg). 
Seu objetivo é propor às unidades setoriais a adoção de medidas 
necessárias à estruturação curricular dos cursos em seus aspectos 
legais, formais, pedagógicos, ao aperfeiçoamento da administra-
ção acadêmica, à expansão quantitativa do quadro docente e à 
melhoria das condições materiais do ensino.

A Coordenadoria de Administração Acadêmica (CAA/Preg) 
é composta pelas seguintes divisões:

- Acompanhamento Docente (DIDO/CAA/Preg): respon-
sável pela orientação, acompanhamento e controle de docentes, 
acompanhamento e controle de concursos públicos para ingresso 
na carreira do magistério público, da carga horária e do plano de 
oferta de disciplinas dos cursos de graduação;

- Controle Escolar (DICE/CAA/PREG): responsável pela orienta-
ção, acompanhamento e controle de discentes, controle de calendários 
acadêmicos, revisão dos históricos escolares, controle de processos 
seletivos, identifi cação da situação acadêmica, liberação para a colação 
de grau, expedição de diplomas de cursos de graduação e atuação direta 
junto às Secretarias Acadêmicas das Unidades Setoriais.

A Coordenadoria de Biblioteca Central (CBC/Preg) é com-
posta pelas seguintes divisões:

- Atendimento ao Usuário (DIAU/CBC/PREG);
- Periódicos e Intercâmbio (DIPI/CBC/PREG);
- Processamento Técnico (DIPT/CBC/PREG).
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Além disso, compete à Coordenadoria de Biblioteca Cen-
tral (CBC/PREG) verifi car, com cada Coordenador de curso de 
graduação, a necessidade de acervo e disponibilizar, conforme 
orçamento da UFMS, os recursos necessários para a execução da 
política de aquisição e atualização de acervo bibliográfi co, dando 
ênfase às publicações nacionais e estrangeiras que contribuem 
para o avanço do conhecimento científi co.

A comissão de Seleção de Material Bibliográfi co (COMABI), 
formada por professores representantes das Unidades Setoriais, 
colabora com a CBC/PREG na distribuição dos recursos orça-
mentários e fi nanceiros para a aquisição do acervo bibliográfi co.

A Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação de Ensino 
(CDA/PREG) é composta pelas seguintes divisões:

- Apoio pedagógico (DIAP/CDA/PREG): responsável pela 
orientação, pelo acompanhamento e controle de monitoria, pelos 
convênios de estágio curricular, pelo Projeto de Ensino de Gra-
duação (PEG), pelo Programa de Educação Tutorial PET, pelo 
reconhecimento e pela renovação de reconhecimentos de cursos 
de graduação, Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes 
(ENADE); outras formas de avaliação realizada pelas comissões 
externas; e outros assuntos correlatos;

- Currículos e Programas (DICP/CDA/PREG): responsável 
pela orientação, elaboração e análise de Projeto Político-Pedagó-
gicos dos cursos de graduação, suas atualizações e adequações às 
legislações pertinentes, bem como orientações às coordenações 
de cursos superiores de graduação; e outros assuntos correlatos;

- Legislação e Normas (DILN/CDA/PREG): responsável pela 
orientação da legislação acadêmica federal e da UFMS e emissão 
de pareceres sobre as questões acadêmicas, transferências, revali-
dação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos 
estrangeiros, editais de processos seletivos; e outros assuntos 
correlatos.

No âmbito dos cursos de graduação, existem fi guras do 
Colegiado de curso e do coordenador de curso, que possuem as 
funções acadêmico-administrativas daquelas.

Por outro lado, no âmbito das Unidades Setoriais, os cursos 
de graduação da UFMS contam com o apoio das Secretarias 
Acadêmicas, que realizam o controle acadêmico, a emissão de 
históricos, documentos acadêmicos e outros assuntos pertinentes. 
A Coordenação de curso possui um técnico-administrativo que 
atende ao coordenador e tem formação de nível médio.

O controle acadêmico, no nível da UFMS, é realizado pela 
Divisão de Controle Escolar (DICE/CAA/PREG) e, em nível 
setorial, pelas Secretarias Acadêmicas. No caso do Curso de Le-
tras Português e Espanhol da EAD, este controle é realizado pela 
Secretaria Acadêmica da EAD.

O controle acadêmico na EAD é feito, atualmente, através 
do ambiente MOODLE. O acesso a este ambiente funciona como 
um site ou um diário eletrônico com senha própria e acesso por 
meio de qualquer computador ligado à internet. Alunos, profes-
sores, tutores, secretários e coordenadores têm acesso a ele. Nele, 
os professores postam o plano de ensino de cada disciplina, as 
atividades obrigatórias e não obrigatórias, o calendário de aulas, 
as ausências e as presenças, o critério e a fórmula de cálculo das 
diferentes avaliações e lançam todas notas e conteúdos, além disso 
ele também é um ambiente de interação entre os sujeitos do curso 
e um repositório de textos, vídeos, links etc.

O SIAD - Sistema Acadêmico de Educação a Distância - 
funciona como um diário eletrônico com senha própria e acesso 
por meio de qualquer computador ligado à internet ao qual tem 
acesso apenas o professor, a coordenação do curso e a secretaria 
acadêmica da EAD. Nele o professor insere o plano de ensino 

das cada disciplina, as atividades obrigatórias, o calendário de 
entrega dessas atividades, as ausências e as presenças, o critério 
e a fórmula de cálculo das diferentes avaliações e todas as notas 
e médias referentes a sua disciplina. É a partir deste sistema que 
são gerados os históricos escolares dos alunos matriculados nos 
cursos da EAD.

O SIAD permite a impressão de listas de chamada ou de 
assinatura na forma do diário convencional, o quadro de notas 
parcial ou fi nal do período letivo e a ata fi nal, que é enviada ele-
tronicamente para a DICE/CAA/PREG com a devida emissão 
do comprovante. A mesma ata é impressa e, depois de assinada, 
é arquivada fi sicamente para eventual posterior comprovação.

A Coordenação de curso tem acesso a qualquer tempo aos 
dados das disciplinas, permitindo um amplo acompanhamento 
do desenvolvimento e do rendimento dos acadêmicos do curso, 
por meio dos seguintes relatórios:

- acadêmicos por situação atual;
- acadêmicos que estiveram matriculados no período infor-

mado;
- histórico escolar do acadêmico em todo o curso ou no pe-

ríodo letivo atual;
- relação dos acadêmicos por disciplina;
- relação dos endereços residenciais, título eleitoral e demais 

dados cadastrais dos acadêmicos;
- relação dos acadêmicos com respectivo desempenho no 

curso comparando seu desempenho individual com a média geral 
do curso.

Foi disponibilizado ainda, nesse Sistema, um programa espe-
cífi co para verifi cação da carga horária cumprida pelos acadêmicos 
dos cursos avaliados pelo ENADE, com a fi nalidade de listar os 
acadêmicos habilitados, das séries iniciais e da última, conforme 
a Portaria MEC de cada ano, que regulamenta a sua aplicação.

2.3. ATENÇÃO AOS DISCENTES 
A CED/RTR desenvolve ações regulares de atendimento aos 

acadêmicos da modalidade de ensino a distância, tais como: apoio 
à participação em eventos, apoio à publicação discente, apoio 
pedagógico, acompanhamento psicopedagógico, orientação aos 
acadêmicos, acompanhamento de egressos, iniciação científi ca, 
incentivo à educação continuada, assistência médica, assistência 
odontológica, atendimento ao portador de necessidade especial, 
inclusão digital.

A CED/RTR tem colaborado para a participação dos acadê-
micos do curso em eventos e atividades complementares, propor-
cionando a oferta de cursos, mini-cursos e palestras voltados para 
a área de educação nos municípios parceiros.

O apoio pedagógico será dado pelo Coordenador de curso, 
tutores a distância e Secretária Acadêmica que prestarão orien-
tação aos alunos sobre a vida acadêmica. Os tutores presenciais, 
em cada centro de apoio presencial, auxiliarão os acadêmicos 
no intuito de suprir as suas difi culdades no processo de ensino 
e aprendizagem, assim como os tutores a distância os auxiliarão 
através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Os acadêmicos, em cada município, têm à sua disposição um 
centro de apoio presencial que é constituído de sala de estudos, 
laboratório de computação, salas de orientação, biblioteca para 
o curso. Os equipamentos disponibilizados propiciam aos aca-
dêmicos o contato com o professor através de e-mail ou outros 
mecanismos e instrumentos disponíveis na página do curso, tais 
como: fórum de discussão e chat. 

Quando é detectada a necessidade de acompanhamento psico-
pedagógico, o acadêmico é orientado a procurar a Coordenadoria 
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de Assuntos Estudantis (CAE/PREAE) para que esta indique os 
procedimentos pertinentes.

Quanto aos mecanismos de nivelamento dos acadêmicos, os 
tutores presenciais e a distância do curso, ao diagnosticarem as 
necessidades pedagógicas de um determinado acadêmico, proce-
dem à elaboração de atividades específi cas visando o atendimento 
contínuo do interessado, atividades essas que são orientadas pelos 
professores especialistas das disciplinas do curso.

Os acadêmicos com pendências em alguma disciplina são 
orientados a participarem de programas especiais de recuperação, 
denominados Reoferecimento, desenvolvidos especifi camente 
para este fi m por professores especialistas e acompanhado pela 
coordenação do curso.

Quanto ao acompanhamento de egressos, a CED/RTR realiza 
eventos com a participação de ex-acadêmicos e faz atualização 
do cadastro dos mesmos. Além disso, oferece cursos de pós-
-graduação lato sensu, dentre outros.

Além dos instrumentos convencionais de acompanhamento, a 
CED/RTR pretende disponibilizar na internet, no endereço: www.
ead.ufms.br, um formulário de atualização dos dados cadastrais.

A política de acompanhamento de egressos, proposta pela 
CED/RTR, tem como ponto de destaque a avaliação de curso. As 
informações e os dados coletados são avaliados e, se considera-
dos relevantes, são contemplados na revisão do Projeto Político-
-Pedagógico do Curso.

Outro ponto relevante é o incentivo aos egressos dos cursos 
da modalidade de ensino a distância a participarem dos processos 
seletivos para ingresso nos programas e cursos de pós-graduação 
e formação continuada oferecidos pela UFMS.

No tocante aos meios de divulgação de trabalhos e produções, 
os acadêmicos são estimulados a apresentarem seus trabalhos 
produzidos em atividades de ensino, pesquisa e extensão, nos 
diversos eventos promovidos pela UFMS e por outras IES. 

No que se refere aos subsídios disponibilizados aos acadêmi-
cos, a UFMS desenvolve as seguintes ações ou programas:

- iniciação científi ca: os acadêmicos podem se benefi ciar por 
bolsas de iniciação científi ca mantidas pelo CNPq para colabora-
rem em pesquisas desenvolvidas por docentes da UFMS;

- semanas pedagógicas;
- assistência médica: orientação e encaminhamento do acadê-

mico ao Ambulatório Geral do Núcleo de Hospital Universitário 
(NHU) feito por meio da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos 
Estudantis (PREAE);

-assistência odontológica: orientação e encaminhamento do 
acadêmico à Policlínica do Núcleo de Odontologia (NOD) feito 
através da PREAE.

Por ser um curso recente e de uma modalidade na qual os 
alunos passam sua vida acadêmica nos polos de apoio presencial, 
vários subsídios como bolsa de estudo, alimentação, residência, 
hospital universitário ou bolsa de trabalho não são usufruídos até 
o momento pelos alunos do curso, no entanto, dezenove alunos, 
de três polos diferentes, Bataguassu, Camapuã e Rio Brilhante 
já são contemplados com bolsa no PIBID (Projeto de Iniciação à 
Docência) intitulado “Ofi cina Pró-texto”.

2.3.1. DO ATENDIMENTO AOS DISCENTES COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

É uma preocupação da IES a implantação/implementação da 
política de atendimento ao portador de necessidade especial que 
contemple os aspectos relevantes da formação e o atendimento 
dos interessados. O curso, até o momento, não possui acadêmi-
cos portadores de necessidades especiais, mas os professores são 

orientados para que, percebendo a necessidade de atendimento 
especial, comunique à Coordenação do curso para que sejam 
implementados mecanismos e instrumentos necessários à plena 
inclusão do Plano Nacional de Educação (PNE) na sala de aula, 
para que as necessidades educativas sejam supridas. 

A subseção II, do Regulamento dos Cursos de Graduação da 
UFMS na modalidade em EaD, nos Arts. 76, 77, preconizam que: 

I- Art. 76. Aos discentes com necessidades educacionais espe-
ciais será disponibilizado atendimento pedagógico diferenciado, 
nos termos da legislação vigente, aplicando-se as modalidades de 
apoio em conformidade com a necessidade do aluno, por meio do 
Núcleo de Apoio às Necessidades Educacionais Especiais. 

II- Art. 77. Será garantida, na infraestrutura dos polos de en-
sino, a acessibilidade necessária aos discentes com defi ciências, 
em acordo com os dispositivos legais vigentes.

Tendo como proposta a política de inclusão digital, os acadêmi-
cos com necessidades especiais educacionais têm acesso às infor-
mações sobre a sua vida acadêmica, sobre o calendário acadêmico e 
outros eventos, disponibilizados na página eletrônica da CED/RTR.

3. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
3.1 Nome do curso: Letras.
3.2 Modalidade do curso: Licenciatura.
3.3 Habilitação: Português/Espanhol.
3.4 Título acadêmico conferido: Licenciado em Letras.
3.5 Modalidade de ensino: a distância.
3.6 Regime de matrícula: seriado anual.
3.7 Tempo de duração:
Mínimo CNE: 3 anos e 6 meses
Máxima CNE: indefi nido
Mínimo UFMS: 8 semestres
Máxima UFMS: 12 semestres
3.8 Carga horária:
Mínima CNE: 2.800 horas
Máxima UFMS: 3.549 horas
3.9 Número de Vagas: 450 vagas
3.10 Número de polos: 11.
3.11 Número de turmas: 11.
3.12 Turno de funcionamento: diurno e/ou noturno, sextas, 

sábados e domingos, para o desenvolvimento das atividades pre-
senciais, porém, variável de acordo com os convênios fi rmados 
junto às prefeituras municipais.

3.13 Local de funcionamento: as atividades presenciais são 
desenvolvidas nos centros de apoio das prefeituras municipais, 
com infraestrutura física, pedagógica e logística e, ainda, pessoal 
de apoio. Os centros de funcionamentos são: Água Clara (MS), 
Apiaí (SP), Bataguassu (MS), Camapuã (MS), Costa Rica (MS), 
Miranda (MS), Porto Murtinho (MS), Rio Brilhante (MS), São 
Gabriel do Oeste (MS).

3.14 Forma de ingresso: O ingresso ocorre mediante processo 
seletivo institucional (concurso vestibular); movimentação interna, 
transferências de outras IES e o ingresso de portadores de diploma 
de curso de graduação em nível superior, na existência de vaga 
formalizada via edital; transferência compulsória, de acordo com 
a legislação em vigência.

4. CONCEPÇÃO DO CURSO 
Os profi ssionais da área Letras atuam: no magistério da edu-

cação básica (ensino fundamental e médio), cursos livres, aulas 
particulares e de reforço, magistério superior (professor auxiliar), 
ensino instrumental; redação, produção e/ou revisão de textos, co-
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pidesque e editoração; terminologia; tradução; pesquisa e turismo.
O curso de Letras ainda pode oferecer formação complementar 
nas mais diversas áreas de atuação, desde que estas envolvam 
conhecimento e aprofundamento da linguagem.

4.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
No estado, há uma realidade que contribui para uma situação 

crítica, no que se refere ao acesso ao Ensino Superior, que é a dis-
tância geográfi ca entre os municípios e, nestes, o grande número de 
escolas que se localizam em áreas rurais e/ou em assentamentos.

Nessas escolas, encontra-se um elevado número de profi ssionais 
da educação que atuam no ensino fundamental e que difi cilmente 
têm acesso aos locais onde se encontram as Instituições de Ensino 
Superior que oferecem os cursos de formação de professores.

A proposta de Diretrizes Curriculares leva em consideração os 
desafi os da educação superior diante das intensas transformações 
que têm ocorrido na sociedade contemporânea, no mercado de 
trabalho e nas condições de exercício profi ssional.

Concebe-se a universidade não apenas como produtora e de-
tentora do conhecimento e do saber, mas também como instância 
voltada ao atendimento das necessidades educacionais e tecno-
lógicas da sociedade. Ressalta-se, no entanto, que a universidade 
não pode ser vista apenas como instância refl exa da sociedade e do 
mundo do trabalho. Ela deve ser um espaço de cultura e de ima-
ginação criativa, capaz de intervir na sociedade, transformando-a 
em termos éticos.

A área de Letras, abrigada na grande área das Ciências Hu-
manas, põe em relevo a relação dialética entre o pragmatismo 
da sociedade contemporânea e o cultivo dos valores humanistas. 
Decorre daí que os cursos de graduação em Letras deverão ter 
estruturas fl exíveis que:

- facultem ao profi ssional a ser formado opções de conheci-
mento e de atuação no mercado de trabalho;

- criem oportunidade para o desenvolvimento de habilidades neces-
sárias para se atingir a competência desejada no desempenho profi ssional;

- deem prioridade à abordagem pedagógica centrada no de-
senvolvimento da autonomia do aluno;

- promovam articulação constante entre ensino, pesquisa e 
extensão, além de articulação direta com a pós-graduação;

-propiciem o exercício da autonomia universitária, fi cando 
a cargo da Instituição de Ensino Superior defi nições como perfi l 
profi ssional, carga horária, atividades curriculares básicas, com-
plementares e de estágio.

Sendo assim, o ensino a distância de formação de professores, 
concebido neste projeto, busca estabelecer um relacionamento 
estreito entre a IES e o Sistema de Ensino, constituindo assim, 
um campo de ação compartilhada.

Considerando esses princípios, o currículo do curso de Letras 
Português e Espanhol está estruturado em quatro núcleos assim 
organizados: 1) o Núcleo de Estudos Básicos de Cultura Geral, 2) 
o Núcleo de Aprofundamento e Conteúdo específi cos, 3) o Núcleo 
de Estudos de Formação Pedagógica e o 4) Núcleo de Estudos de 
Formação Prática. Cada um desses núcleos está organizado atra-
vés de disciplinas que devem se articular às práticas de docência 
e demais atividades acadêmico-científi cas, voltadas às áreas de 
aprofundamento, e atividades complementares de enriquecimento 
curricular que propiciarão a construção das referências teórico-
-metodológicas da docência e inserção na realidade social.

Esses eixos têm origem nas diferentes linhas de pesquisa exis-
tentes no CCHS/UFMS, nas orientação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Portuguesa e de Língua Estrangeira, nas pes-
quisas atuais da Lingüística Moderna (Ciência da Linguagem Verbal 

Humana) e seus fundamentos epistemológicos, nas pesquisas sobre 
Ensino e Aprendizagem de Línguas e Literatura. As atividades de 
cada Núcleo são organizadas de forma que os acadêmicos possam 
articular conhecimentos do campo educacional com práticas pro-
fi ssionais e de pesquisa, compreendendo as diferentes funções do 
trabalho pedagógico em espaços escolares e não-escolares.

O Núcleo de Estudos Básicos de Cultura Geral é o responsável 
pela formação/preparação inicial do estudante na vida universi-
tária de um curso a distância, pois as disciplinas desse núcleo se 
dedicam à inserção do aluno no ambiente virtual de aprendizagem 
e na leitura e produção dos gêneros textuais acadêmicos.

No Núcleo de Estudos de Formação Pedagógica estão distri-
buídas as disciplinas de fundamentação teórico-científi ca que têm 
o propósito de articular a contribuição das ciências, da cultura, 
das artes, da vida cotidiana, entre outros, propiciando a leitura 
do fenômeno educativo em suas relações sociais, econômicas, 
políticas, culturais. As disciplinas deste núcleo contemplarão, 
além das aulas, estudos individuais e coletivos que visem articular 
o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa.

No Núcleo de Aprofundamento e Conteúdo específi cos estão 
contempladas as disciplinas do chamado “núcleo duro” da lingüís-
tica do qual fazem parte, tanto na língua materna quanto na língua 
estrangeira, a fonologia, a morfologia, a sintaxe etc. até as que, 
paulatinamente, foram sendo incorporadas por esta ciência - como 
foi o caso, entre outras, da psicolingüística, da sociolingüística, 
da análise do discurso, da lingüística textual, da neurolinguística. 
Além disso, as disciplinas deste núcleo compreenderão os funda-
mentos teóricos e epistemológicos da Teoria da Literatura e das 
Literaturas Brasileira, Portuguesa e Espanhola.

O Núcleo de Estudos de Formação Prática prioriza a inserção 
do acadêmico na realidade social e no futuro campo de atuação 
profi ssional. Esta atividade representa um espaço de aprendizagem, 
introduzindo o acadêmico no conhecimento do contexto e das re-
lações em que está inserida a prática educativa. Além disso, visa 
assegurar oportunidades diversifi cadas de construção de referências 
para interpretar processos educativos que ocorrem em espaços 
escolares e não-escolares. Neste núcleo são elencadas as áreas de 
aprofundamento e diversifi cação de estudos de interesse dos aca-
dêmicos, a partir dos eixos organizadores do currículo e das linhas 
de pesquisa já mencionadas, explicitados na Matriz Curricular.

4.1.1. METODOLOGIA DO ENSINO
Na realização do ensino, não será exigida a adoção de uma 

única orientação metodológica, porém, recomenda-se ênfase nas 
atividades, em procedimentos e técnicas que possibilitem através 
de técnicas de EAD:

- a abordagem interdisciplinar;
- o trabalho em equipe; 
- a resolução de problemas;
- a vivência e a experimentação;
- o contato direto com a população e prestação de serviços;
- a autonomia;
- a leitura e a produção escrita;
- a refl exão científi ca e decorrente produção;
- o uso de mídias do conhecimento;
- a utilização de novas tecnologias da comunicação e infor-

mação;
- a articulação teoria e prática;
- o eixo articulador: Para uma melhor adequação às Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Letras, no eixo articulador, línguas, 
que se refere ao perfi l do egresso - professor de Língua Portuguesa 
e professor de Língua Espanhola - deve haver vínculo, por meio 
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de articulação teoria e prática, entre as disciplinas de conteúdos 
de dimensões práticas e as disciplinas de conteúdos específi cos, 
oferecidas em todas as séries;

- a carga horária das Práticas de Ensino de Línguas deverá ser 
distribuída entre todos os professores de disciplinas de conteúdos 
específi cos em cada série.  

4.1.2. METAS PEDAGÓGICAS:
- promover avaliação periódica do Projeto Político-Pedagó-

gico do Curso;
- estabelecer programas de estudos com revisão, atualização 

e incremento da bibliografi a básica e dos recursos tecnológicos;
- rever o modelo curricular tendo em vista novas turmas;
- conseguir, pelo menos, um percentual de 80% de concluintes 

do Curso e conceito de aferição de qualidade.

4.1.3. METAS HUMANAS:
- Constituir quadro de docentes que atenda ao padrão de qua-

lidade estabelecido para o Curso no tocante à formação, fi xação 
e carreira.

4.2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 Este Projeto Político-Pedagógico foi elaborado de acordo 

com:
- Lei nº 10.861, de 14.04.2004, que instituiu o Sistema Na-

cional de Avaliação da Educação Superior (SINAES);
- Resolução COUN nº 31, de 19.08.2003, que dá conhecimen-

to à comunidade universitária do Estatuto da UFMS, aprovado 
pela Portaria MEC nº 1.686, de 03.07.2003;

- Resolução COUN nº 55*, de 30.08.2004, que aprova o 
Regimento Geral da UFMS;

- Resolução CAEN nº 93, de 18.06.2003, que aprova as 
orientações para a elaboração de Projeto Pedagógico de Curso;

- Parecer 492/2011 e Resolução 18/2002 sobre as Diretrizes 
de Letras;

- Resolução CNE/CP nº 2/2002 sobre carga horária de licen-
ciatura;

- Resolução COEG nº 167/2010 que aprova o Regulamento 
do Núcleo Docente Estruturante;

- Decreto nº 5626, de 24 de abril de 2002, regulamenta  a 
Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras, e o artigo 18 da Lei nº 10.098, de 
19 de dezembro de 2000.

Por se tratar de curso a ser oferecido na modalidade Educação 
a Distância, o Projeto atende, também, ao disposto no Decreto nº 
5622/2005 que o regulamenta o Art. 80 da Lei nº 9394/96. 

4.3. OBJETIVOS
4.3.1. OBJETIVO GERAL:

Formar e habilitar professores de Língua Portuguesa e Língua Es-
panhola para atuar no Ensino Fundamental (5º ao 9º anos) e no Ensino 
Médio, capazes de usar conhecimentos, competências e habilidades.

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- formar profi ssionais capazes de reconhecer, compreender e 

utilizar, de forma crítica, as variantes linguísticas;
- conhecer as línguas, Portuguesa e Espanhola em termos 

estruturais e funcionais;
- refl etir teoricamente, com base nos estudos linguísticos e 

literários, sobre a linguagem como fenômeno indispensável para 
a construção do conhecimento acerca do ser humano enquanto 
sujeito produtor de discursos.

4.4. PERFIL DESEJADO DO EGRESSO
O perfi l do profi ssional de Letras deve apresentar, em sua 

especifi cidade ou habilitação, o domínio da Língua Portuguesa 
e da Língua Espanhola, seu funcionamento e suas manifestações 
literárias; o conhecimento das variedades linguísticas e da cultura 
geral, bem como conhecimentos sobre o trabalho com a plura-
lidade das formas de expressão em seus aspectos linguísticos e 
literários. Ao mesmo tempo, deve ser pró-ativo, isto é, ser par-
ticipante, desenvolver a compreensão da natureza das questões 
sociais, inserir-se nos debates atuais sobre tais questões, mani-
festar clareza, autonomia, posicionamento ético e conhecimento 
sobre como trabalhar com seus futuros alunos, acompanhando as 
tendências da educação para o ensino básico.

No curso de Letras Português e Espanhol da UFMS, formam-
-se profi ssionais interculturalmente competentes, capazes de lidar, 
de forma crítica, com as linguagens, especialmente a verbal, nos 
contextos orais e escritos, e conscientes de sua inserção na socieda-
de e das relações com o outro. Independentemente da modalidade 
escolhida, o profi ssional em Letras deve ter domínio do uso da 
língua ou das línguas que sejam objeto de seus estudos, em termos 
de sua estrutura, de seu funcionamento e das manifestações cultu-
rais, além de ter consciência das variedades linguísticas e culturais. 
Deve ser capaz de refl etir teoricamente sobre a linguagem, de 
fazer uso de novas tecnologias e de compreender sua formação 
profi ssional como processo contínuo, autônomo e permanente. A 
pesquisa e a extensão, além do ensino, devem articular-se neste 
processo. O profi ssional deve, ainda, ter capacidade de refl exão 
crítica sobre temas e questões relativas aos conhecimentos lin-
guísticos e literários.

4.5. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
O graduado em Letras, tanto em língua materna quanto em 

língua estrangeira (espanhol), na modalidade da licenciatura, 
deverá ser identifi cado por suas múltiplas competências e ha-
bilidades adquiridas durante sua formação acadêmica teórica e 
prática, ou fora dela.

Nesse sentido, visando à formação de profi ssionais que de-
mandem o domínio da Língua Portuguesa e da Língua Espanhola e 
suas culturas para atuar como professores, pesquisadores, críticos 
literários, tradutores, intérpretes, revisores de textos, roteiristas, 
secretários, assessores culturais, entre outras atividades, o curso 
de Letras deve contribuir para o desenvolvimento das seguintes 
competências e habilidades:

- domínio do uso da Língua Portuguesa e da Língua Espanho-
la, nas suas manifestações oral e escrita, em termos de recepção 
e de produção de textos;

- refl exão analítica e crítica sobre a linguagem como fenôme-
no psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e 
ideológico;

- visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas inves-
tigações linguísticas e literárias que fundamentam sua formação 
profi ssional;

- preparação profi ssional atualizada, de acordo com a dinâmica 
do mercado de trabalho;

- utilização dos recursos das tecnologias de informação e de 
comunicação para o exercício da profi ssão;

- domínio dos conteúdos básicos que são objeto dos processos 
de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio;

- domínio dos métodos e das técnicas pedagógicas que permi-
tam a prática dos conhecimentos nos diferentes níveis de ensino.
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O resultado do processo de aprendizagem deverá ser a for-
mação de um profi ssional que, além da base específi ca consoli-
dada, esteja apto a atuar interdisciplinarmente, em áreas afi ns. 
Deverá ter, também, a capacidade de resolver problemas, tomar 
decisões, trabalhar em equipe e comunicar-se dentro da multi-
disciplinaridade dos diversos saberes que compõem a formação 
universitária em Letras. O profi ssional de Letras deverá, ainda, 
estar compromissado com a ética, com a responsabilidade social 
e educacional e com as consequências de sua atuação no mundo 
do trabalho. Finalmente, deverá ampliar o senso crítico necessário 
para compreender a importância da busca permanente da educação 
continuada e do desenvolvimento profi ssional.

Seguindo o mesmo raciocínio do perfi l desejado do egresso, 
durante o curso de Letras o futuro profi ssional de Letras deverá 
desenvolver as seguintes competências e habilidades:

- demonstrar conhecimento e domínio do padrão culto da 
Língua Portuguesa e da Língua Espanhola, bem como operar 
sem preconceitos com a pluralidade das formas de expressão e 
dos valores linguísticos e literários;

- fazer leitura crítica, análise e produção de textos de dife-
rentes gêneros;

- articular conhecimento científi co e metodológico à prática 
da profi ssão. Neste ponto, vale ressaltar que aquilo que o profes-
sor precisa saber não é equivalente ao que ensinará ao seu aluno;

- utilizar as metodologias de investigação científi ca e os re-
cursos de informática necessários para o exercício da profi ssão;

- articular o ensino de língua e literatura aos conhecimentos 
de escolaridade básica, conforme a LDBEN, os Parâmetros Cur-
riculares Nacionais, e/ou outros referenciais da Educação Básica;

- unir a prática do ensino básico ao conhecimento sobre 
adolescentes, jovens e adultos, incluindo os portadores de neces-
sidades especiais;

- atualizar-se sempre, conforme as tendências da educação.

5.  CURRÍCULO
O conceito de currículo deve ser concebido como construção 

cultural que propicie a aquisição do saber de forma articulada. Por 
sua natureza teórico-prática e, essencialmente, orgânica, o currí-
culo deve ser constituído tanto pelo conjunto de conhecimentos, 
competências e habilidades como pelos objetivos que busca alcan-
çar. Assim, defi ne-se currículo como todo e qualquer conjunto de 
atividades acadêmicas que integralizam um Curso. Essa defi nição 
introduz o conceito de atividade acadêmica curricular - aquela 
considerada relevante para que o estudante adquira competências 
e habilidades necessárias a sua formação e que possa ser avaliada 
interna e externamente como processo contínuo e transformador, 
conceito que não exclui as disciplinas convencionais.

Os princípios que norteiam esta proposta de Diretrizes Cur-
riculares são a fl exibilidade na organização do curso de Letras e 
a consciência da diversidade / heterogeneidade do conhecimento 
do aluno, no que se refere tanto à sua formação anterior quanto 
aos interesses e às expectativas em relação ao curso e ao futuro 
exercício da profi ssão.

A fl exibilização curricular, para responder às novas demandas 
sociais e aos princípios expostos, é entendida como a possibili-
dade de:

- eliminar a rigidez estrutural do curso;
- imprimir ritmo e duração ao curso, nos limites adiante es-

tabelecidos;

- utilizar, de modo mais efi ciente, os recursos de formação já 
existentes nas instituições de ensino superior.

A fl exibilização do currículo, na qual se prevê uma nova 
validação de atividades acadêmicas, requer o desdobramento do 
papel de professor na fi gura de orientador, que deverá responder 
não só pelo ensino de conteúdos programáticos, mas também pela 
qualidade da formação do aluno.

Da mesma forma, o Colegiado de graduação do curso de 
Letras é a instância competente para a concepção e o acompanha-
mento da diversidade curricular que a IES implantará.

Considerando os diversos profi ssionais que o curso de Letras 
pode formar, os conteúdos caracterizadores básicos devem estar 
ligados à área dos Estudos Linguísticos e Estudos Literários, 
contemplando o desenvolvimento de competências e habilidades 
específi cas. Os Estudos Linguísticos e os Estudos Literários de-
vem fundar-se na percepção da língua e da literatura como prática 
social e como forma mais elaborada das manifestações culturais. 
Devem articular a refl exão teórico-crítica aos domínios da própria 
prática, de modo que se priorize a abordagem intercultural, que 
concebe a diferença como valor antropológico e como forma de 
desenvolver o espírito crítico frente à realidade.

De forma integrada aos conteúdos caracterizadores básicos 
do Curso de Letras, devem estar os conteúdos caracterizadores 
da formação profi ssional em Letras. Estes devem ser entendidos 
como toda e qualquer atividade acadêmica que constitua o pro-
cesso de aquisição de competências e de habilidades necessárias 
ao exercício da profi ssão, incluindo os Estudos Linguísticos e os 
Estudos Literários, práticas profi ssionalizantes, estudos comple-
mentares, estágios, seminários, congressos, projetos de pesquisa, 
de extensão e de docência, cursos sequenciais, de acordo com as 
diferentes propostas dos Colegiados das IES.

No caso das licenciaturas, deverão ser incluídos os conteúdos 
defi nidos para a educação básica, as didáticas próprias de cada 
conteúdo e as pesquisas que as embasam.

O processo articulatório entre habilidades e competências 
no curso de Letras pressupõe o desenvolvimento de atividades 
de caráter prático durante o período de integralização do curso.

5.1.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
5.1.1. ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE LETRAS

A Estrutura Curricular do curso de Letras - Licenciatura - 
Habilitação em Português e Espanhol - CED/RTR é a seguinte:

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2008
Letras - Habilitação Português/Espanhol 

Componentes Curriculares  CH Créditos
1. Conteúdos de Cultura Geral e Profissional
Formas de Linguagem e Tecnologia e EAD 68 4
Leitura e Produção de Textos 102 6

2. Conteúdos Específicos e de Dimensão Prática
Língua Brasileira de Sinais – Noções Básicas 68 4
Língua Espanhola I 102 6
Língua Espanhola II 102 6
Língua Espanhola III 102 6
Língua Espanhola IV 102 6
Língua Latina I 68 4
Língua Latina II 68 4
Língua Portuguesa I – Fonética e Fonologia 102 6
Língua Portuguesa II – Morfologia 102 6
Língua Portuguesa III – Sintaxe 102 6
Língua Portuguesa IV – Semântica e Pragmática 102 6
Língua Portuguesa V – Linguística Textual 102 6
Linguística I 68 4
Linguística II 68 4
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Componentes Curriculares  CH Créditos
Literatura Brasileira I 68 4
Introdução à Literatura Comparada 68 4

Literatura Brasileira II 68 4

Literatura de Língua Espanhola I 68 4
Literatura de Língua Espanhola II 68 4
Literatura Portuguesa I 68 4
Literatura Portuguesa II 68 4
Metodologia do trabalho acadêmico 68 4
Português como segunda língua para pessoas surdas 68 4
Teoria da Literatura I 68 4
Teoria da Literatura II 68 4
3. Conteúdos de Formação Pedagógica
Fundamentos de Didática 68 4
Fundamentos de Educação 68 4
Política e Organização do Ensino Brasileiro 68 4
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 68 4
Tópicos em Educação Especial 68 4
4. Conteúdos de Dimensões Práticas

Estágios supervisionados

Estágio Obrigatório em Língua Portuguesa I 85 5
Estágio Obrigatório em Língua Espanhola I 85 5

Estágio Obrigatório em Língua Portuguesa II 85 5

Estágio Obrigatório em Língua Espanhola II 85 5
Estágio Obrigatório em Literatura 85 5
Práticas de Ensino
Prática de Ensino de Línguas e Literatura I 102 6
Prática de Ensino de Línguas e Literatura II 102 6
Prática de Ensino de Línguas e Literatura III 102 6
Prática de Ensino de Línguas e Literatura IV 102 6
6. Atividades Complementares
      Atividades complementares 200
7. Disciplinas Optativas
Optativa 1: Abordagens e tendências críticas dos estudos literários 51 3
Optativa 2: Análise do Discurso e Ensino: fundamentos e dispositivos 
analíticos 

51 3

Optativa 3: Didática de Espanhol como língua estrangeira 51 3
Optativa 4: Escritas de si 51 3
Optativa 5: Gramática tradicional 51 3
Optativa 6: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa 51 3
Optativa 7: Linguística Aplicada e ensino de línguas estrangeiras 51 3
Optativa 8: Literatura Espanhola: autores del postguerra 34 2
Optativa 9: Literatura Hispanoamericana: el criollismo 34 2
Optativa 10: Literatura infanto-juvenil 51 3
Optativa 11: Norma padrão escrita 51 3
Optativa 12: Os gêneros digitais e as novas tecnologias no ensino de 
línguas

51 3

Optativa 13: Sociolinguística e ensino 51 3

5.2. QUADRO DE SERIAÇÃO/SEMESTRALIZAÇÃO
LETRAS - PORTUGUÊS/ ESPANHOL 

Série Componente Curricular CH 1º sem
estre

1º
 a

no

Formas de Linguagem, Tecnologia e EAD 68
Metodologia do Trabalho Acadêmico 68
Fundamentos de Educação 68
Leitura e Produção de Textos 102
Língua Espanhola I 102
Língua Latina I 68 2º sem

estre

Língua Portuguesa I – Fonética e Fonologia 102
Linguística I 68
Literatura Portuguesa I 68
Teoria da Literatura I 68
Prática de Ensino de Línguas e Literatura I 102
TOTAL DE CARGA HORÁRIA ANUAL 884

2ª
 a

no

Língua Espanhola II  102 3º sem
estre 

Língua Latina II 68
Língua Portuguesa II – Morfologia 102
Linguística II 68

Literatura Portuguesa II 68

Fundamentos de Didática 68

4º sem
estre

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 68
Teoria da Literatura II 68
Prática de Ensino de Línguas e Literatura II 102
TOTAL DE CARGA HORÁRIA ANUAL 714

3º
 a

no

Estágio Obrigatório em Língua Portuguesa I 85

5º sem
estre

Estágio Obrigatório em Língua Espanhola I 85
Políticas e Organização do Ensino Brasileiro 68
Língua Espanhola III 102
Língua Portuguesa III – Sintaxe 102
Língua Brasileira de Sinais – Noções Básicas 68 6º sem

estre

Literatura Brasileira I 68
Literaturas de Língua Espanhola I 68
Introdução à Literatura Comparada 68
Prática de Ensino de Línguas e Literatura III 102
TOTAL DE CARGA HORÁRIA ANUAL 816

4ª
 a

no

Estágio Obrigatório em Língua Portuguesa II 85 7º sem
estre

2. Estágio Obrigatório em Língua Espanhola II 85
Estágio Obrigatório em Literatura 85
Língua Espanhola IV 102
Língua Portuguesa IV – Semântica e Pragmática 102
Português como segunda língua para pessoas surdas 68

8º sem
estre

Literatura Brasileira II 68

Literaturas de Língua Espanhola II 68
Tópicos em Educação Especial 68
Língua Portuguesa V - Linguística Textual 102
Prática de Ensino de Línguas e Literatura IV 102
TOTAL DE CARGA HORÁRIA ANUAL 935

TOTAL CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA DO CURSO 3. 349
TOTAL CARGA HORÁRIA ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200
TOTAL FINAL 3. 549

5.3. LOTAÇÃO

No início do curso (2008), o curso de Letras Português/Es-
panhol estava lotado na Coordenadoria de Educação a Distância/
RTR. A partir do dia 01 de julho de 2011, o curso está lotado no 
CCHS/PREG.

5.4 EMENTÁRIO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABORDAGENS E TENDÊNCIAS CRÍTICAS DOS 

ESTUDOS LITERÁRIOS : Formalismo Russo e New Criticism. 
Teorias estruturalistas e pós-estruturalistas. Crítica sociológica. 
Estética da recepção. Crítica genética. Crítica biográfi ca. 
Estudos culturais. Bibliografi a Básica: COHEN, Keith. “O New 
criticism nos Estados Unidos”. In. LIMA, Luiz Costa (org.). 
A teoria da literatura em suas fontes. v. 2. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira: 2002. p. 549 – 582. Disponível em: 
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=bpG0lk-
9jyAC&oi=fnd&pg=PP15&dq=est%C3%A9tica+da+recep%C
3%A7%C3%A3o+e+new+criticism&ots=w VKOiuZwy&sig 
= nbWs9rt2gKTbBjGRlAXRCKvPj4k#v=onepage&q=est%
C3%A9tica%20da%20recep%C3%A7%C3%A3o%20e%20
new%20criticism&f=false. FREADMAN, Richard; MILLER, 
Seumas. Re-pensando a teoria: uma crítica da teoria literária 
contemporânea. Trad. de Aguinaldo José Gonçalves e Álvaro 
Hattnher. São Paulo: Editora da Universidade Paulista, 1994. 
Disponível em: http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&l
r=&id=YVCvDNi6P8IC&oi=fnd&pg=PA7&dq=teorias+liter%
C3%A1rias+estruturalistas+e+p%C3%B3s-estruturalistas+da+
literatura&ots=MWLoaQpSWp&sig=BfANqz_EPpM6ozwgL
IrjjlyAUnM#v=onepage&q=teorias%20liter%C3%A1rias%20
estruturalistas%20e%20p%C3%B3s-estruturalistas%20da%20
literatura&f=false.

GLÓRIA, Maria da. “Estudos Culturais e Estudos 
Literários”. In. Revista Letras de Hoje. Porto Alegre, v. 41, 
n. 3, p. 11-22, setembro, 2006. p. 11 – 22. Disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/
view/610/441. Bibliografi a complementar: BONNICI, 
Thomas; ZOLIN, Lúcia Osana (orgs.). Teoria literária: 
abordagens históricas e tendências contemporâneas. 3ª ed. rev. 
e ampl. Maringá: Eduem, 2009. CADERNOS DE ESTUDOS 
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CULTURAIS: Crítica biográfi ca. Campo Grande - MS: Ed. 
UFMS, v. 2, n.4. jul./dez. 2010. p 9 – 24. CANDIDO, Antonio. 
Literatura e Sociedade. 9ª ed. rev. Rio de Janeiro: Ouro sobre 
Azul, 2006. Disponível em: http://www.fecra.edu.br/admin/
arquivos/Antonio_Candido_-_Literatura_e_Sociedade.pdf.

ANÁLISE DO DISCURSO E ENSINO : Fundamentos e 
Dispositivos Analíticos: Texto e discurso. Conceitos operacionais 
da AD francesa. Bases e fundamentos: Pêcheux e Foucault. 
Procedimentos analíticos.  Implicações para o ensino de línguas. 
Bibliografi a Básica: SANTOS, E. de M.; SANTOS, K. A. 
dos. Disciplina Análise do Discurso e ensino: fundamentos e 
dispositivos analíticos. - Campo Grande: ED. UFMS, No Prelo. 
BOLOGNINI, C. Z.; PFEIFFER, C.; LAGAZZI, S. Discurso e 
ensino: práticas de linguagem na escola. Campinas: Mercado 
de Letras, 2009. ORLANDI, E. Michel Pêcheux e a Análise 
do discurso. Estudos da Língua (gem). Vitória da Conquista, 
n.1. p.9-13, jun/2005. Disponível em <http://www.cpelin.org/
estudosdalinguagem/n1jun2005/artigos/orlandi.pdf>. Acesso em 
14 de outubro de 2010. Bibliografi a Complementar: BRANDÃO, 
H. N. Introdução à Análise do Discurso. 2 ed. Campinas: Editora 
da UNICAMP, 2004. CARDOSO, S. H. B. Discurso e ensino. 
Belo Horizonte: Autêntica, 1999. FOUCAULT, M. A Ordem do 
Discurso. 5 ed.  Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. São 
Paulo: Loyola, 1999. – (Coleção Leituras Filosófi cas).

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Atividades 
acadêmicas, científi cas e culturais realizadas pelo aluno e 
aceitas pelo coordenador do curso, nos termos do regulamento 
específi co.  (Relatório do SISCAD, p. 72) Bibliografi a Básica: 
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992.FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: 
em três artigos que se completam. 32ª ed. São Paulo: Cortez, 
1996. PEREIRA, J. H.V; MOTA, M. A; FEDATTO, N. A. S. 
F. Trabalhos acadêmicos. Seminário Temático e Atividades 
Programadas e Educação brasileira I e II. Campo Grande: 
UFMS, 2008. Bibliografi a Complementar: DIONÍSIO, A. 
P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. Gêneros textuais e 
ensino. Janeiro: Lucerna, 2002. LOPES-ROSSI, M. A. G. (Org.). 
Gêneros discursivos no ensino de leitura e produção de textos. 
Taubaté: Cabral, 2002. MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: 
defi nição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, 
A. R.; BEZERRA, M. A. (Org.). Gêneros textuais e ensino. Rio 
de Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.

DIDÁTICA DE ESPANHOL COMO LÍNGUA 
ESTRANGEIRA : A competência comunicativa e o ensino 
da gramática. As destrezas interpretativas e expressivas. A 
integração das destrezas. Possibilidades e usos de vídeos nas 
aulas de espanhol como língua estrangeira. Bibliografi a Básica: 
BRASIL. SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 
Parâmetros Curriculares Nacionais; 3º e 4º ciclos do Ensino 
Fundamental. Língua Estrangeira. MEC/SEF, Brasília, 1987. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_
estrangeira.pdf>. Acesso em: 28 set. 2010. CANALE, M. De 
la competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa del 
lenguaje. In: LLOBERA, M. (Org.). Competencia comunicativa: 
documentos básicos de la enseñanza de lenguas extranjeras. 
Madri: Edelsa, 1995. KANASHIRO, D. S. K.. (Org). Didática 
de Espanhol como língua estrangeira. - Campo Grande: ED. 
UFMS, 2011, No Prelo. Bibliografi a complementar:  ALONSO, 
E. ¿Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo? Madri: Edelsa, 

1994.  ERES FERNÁNDEZ, I. G. M.; KANASHIRO, D. S. K.; 
SANTOS, J. J.; VIEIRA, M. E; RINALDI, S. Publicidade e 
Propaganda: o vídeo nas aulas de língua estrangeira. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 2009. ERES FERNÁNDEZ, I. G. 
M. La producción de materiales didácticos de español lengua 
extranjera en Brasil. ABEH, Suplemento El Hispanismo en 
Brasil. 2000, p. 59-80. Disponível em: <http://www.educacion.
es/exterior/br/es/publicaciones/anuario/abeh2000s.pdf>. Acesso 
em: 12 out. 2010.

ESCRITAS DE SI : Autobiografi a e o pacto autobiográfi co. 
Autobiografi a fi ccional – mentira vs verdade. Testemunho e 
trauma. Autofi cção e questão político-cultural. Bibliografi a 
Básica:  SOUZA, M. V. C. (org.) Escritas de Si e o uso dos 
prazeres. – Campo Grande, MS: ED. UFMS, No Prelo. 
CANDIDO, A. A educação pela noite. Rio de Janeiro: Ouro 
sobre Azul, 2006. DERRIDA, J. O mal de arquivo: uma 
impressão freudiana. (Trad. Cláudia de Moraes Rego). Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, 2001. Bibliografi a Complementar: 
FOUCAULT, M. Ética, sexualidade, política. (Org. Manoel de 
Barros de Motta; Trad. Elisa Monteiro, Inês Autran Dourado 
Barbosa). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. (Ditos 
e escritos V).  MIRANDA, W. M. Corpos Escritos: Graciliano 
Ramos e Silviano Santiago. São Paulo: Editora Universidade de 
São Paulo; Belo Horizonte: Editora UFMG, 1992. SANTIAGO, 
S. Meditações sobre o ofício de criar. Aletria, Belo Horizonte, v. 
18, jul-dez 2008.

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LÍNGUA ESPANHOLA I : 
Metodologia do ensino e aprendizagem de Língua Espanhola para 
o ensino fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Língua Estrangeira para o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). 
Preparação, elaboração e aplicação de material didático no ensino 
e aprendizagem de Língua Espanhola. Atividades realizadas nos 
termos do regulamento específi co. Bibliografi a Básica: BRASIL. 
SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. Parâmetros 
Curriculares Nacionais; 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental. 
Língua Estrangeira. MEC/SEF, Brasília, 1987. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_estrangeira.
pdf>. Acesso em: 28 set. 2010. LEFFA, V. J. Aspectos políticos 
da formação do professor de línguas estrangeiras. In: LEFFA, 
V. J. (Org.). O professor de línguas estrangeiras: construindo a 
profi ssão. Pelotas, 2001, v. 1, p. 333-355. Disponível em: <http://
www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/formacao.pdf>. Acesso em: 
28 set. 2010. Bibliografi a complementar: ALMEIDA FILHO, 
J. C. P. Dimensões comunicativas no ensino de línguas. 2ª 
ed. Campinas: Pontes, 1998. ELLIS, R. La adquisición de 
segunda lenguas en un contexto de enseñanza. Análisis de 
las investigaciones existentes. Trad. de Gonzalo Abio, Javier 
Sánchez y Agustín Yagüe. Nova Zelândia: Ministério da 
Educação, 2005. Disponível em: <http://www.educacion.es/
redele/Biblioteca2006/AYague/rod_ellis.pdf>. Acesso em: 28 
set. 2010.  LLOBERA, M. et al. Competencia comunicativa. 
Documentos básicos en la enseñanza de las lenguas extranjeras. 
Madri: Edelsa, 1995.

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LÍNGUA ESPANHOLA II : 
Metodologia do ensino e aprendizagem de Língua Espanhola para 
o ensino médio da Educação Básica. As Orientações Curriculares 
Nacionais – Espanhol. Preparação, elaboração e aplicação de 
material didático no ensino-aprendizagem de língua espanhola. 
Atividades realizadas nos termos do regulamento específi co. 
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Bibliografi a básica: ALMEIDA FILHO, J. C. P. Conhecer e 
usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Sala: 
Sociedade de Linguística Aplicada. Disponível em: <http://www.
sala.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
300:exame-nacional-de-ensino- medio-enem&catid=42:artigos-
de-capa&Itemid=162>. Acesso em: 12 out. 2010. BRASIL, 
Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: (Ensino Médio): Parte II Linguagens, 
Códigos e suas tecnologias: conhecimentos de Língua 
Estrangeira Moderna. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/14_24.pdf>. Acesso 
em: 28 set. 2010. BRASIL. Orientações curriculares para o 
ensino médio: linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: 
Secretaria de Educação Básica, 2006. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.
pdf>. Acesso em: 28 set. 2010. Bibliografi a complementar: 
ALMEIDA FILHO, J. C. P. Dimensões comunicativas no ensino 
de línguas. 2ª ed. Campinas: Pontes, 1998. ERES FERNÁNDEZ, 
G. E.; KANASHIRO, D. S. K. Leitura em língua estrangeira: 
entre o ensino médio e o vestibular. Educ. Pesqui. [online]. 
2006, vol.32, n.2, p. 279-291. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/ep/v32n2/a05v32n2.pdf>. Acesso em: 12 out. 
2010. MARTÍNEZ-CACHERO LASECA, A. La enseñanza del 
español en el sistema educativo brasileño. Brasília: Thesaurus, 
2008. Disponível em: <http://www.educacion.es/exterior/br/es/
publicaciones/espanol_brasil_esp.pdf>. Acesso em: 12 out. 2010.

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA 
I : Metodologia do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa 
no ensino fundamental da Educação Básica. Proposta curricular 
de língua portuguesa (os PCNs) para o ensino fundamental. 
Atividades realizadas nos termos do regulamento específi co. 
Bibliografi a Básica: BRASIL. SECRETARIA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais; 3º 
e 4º ciclos do Ensino Fundamental. Português. MEC/SEF: 
Brasília, 1987. BUSQUETS, M. D. et al. Temas Transversais 
em Educação; bases para uma formação integral. São Paulo: 
Ática, 1992.  PIMENTA, S. G. O estágio na Formação dos 
Professores: unidade teoria e prática? 2ª edição. São Paulo: 
Cortez Editora, 1995. Bibliografi a Complementar: FAZENDA, 
I. C. A. et al. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 
Campinas: Papirus Editora, 1994. MENEZES, L. C. de. 
Professores: formação e profi ssão. São Paulo: Editora Autores 
Associados, 1996.  PERRENOUD, P. Práticas Pedagógicas 
– Profi ssão Docente e Formação: Perspectivas sociológicas. 
Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1997.

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA II 
:  Metodologia do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa no 
ensino médio da Educação Básica. Proposta curricular de língua 
portuguesa (os PCNs) para o ensino médio. A relação professor/
aluno na prática pedagógica e no cotidiano escolar. Atividades 
realizadas nos termos do regulamento específi co. Bibliografi a 
Básica: BRASIL. MINISTÉRIO da EDUCACAO. SECRETARIA 
da EDUCACAO MÉDIA e TECNOLÓGICA. Parâmetros 
Curriculares Nacionais; ensino médio: linguagem, códigos e 
suas tecnologias. Brasília: MEC/Setec, 1999. BRASIL, Secretaria 
de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: (Ensino Médio): Parte II Linguagens, Códigos e suas 
tecnologias: conhecimentos de Língua Estrangeira Moderna. 
Brasília: MEC/SEF, 1998.  CASTILHO, A. T. de. A língua falada 

no ensino de português. São Paulo: Contexto, 1998. Bibliografi a 
Complementar: KIRST, M. et al. Lingüística aplicada ao ensino 
de português. Porto Alegre: Mercado Aberto. MACHADO, A. 
R.; BEZERRA, M. A. (Org.). Gêneros textuais e ensino. Rio de 
janeiro: Lucerna. 2001.  PERRENOUD, P. Práticas Pedagógicas-
Profi ssão Docente e Formação: Perspectivas sociológicas. Lisboa: 
Publicações Dom Quixote, 1997.

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE LITERATURA :  
Metodologia de ensino-aprendizagem de Literaturas para o ensino 
médio da Educação Básica. Preparação, elaboração e aplicação 
de material didático no ensino-aprendizagem de literaturas. 
Atividades realizadas nos termos do regulamento específi co. 
Bibliografi a Básica: FAZENDA, I. C. A. (et al). A Prática de 
Ensino e o Estágio Supervisionado. Campinas: Papirus Editora, 
1994. MENEZES, L. C. de. Professores: formação e profi ssão. 
São Paulo: Editora Autores Associados, 1996. PERRENOUD, 
P. Práticas Pedagógicas – Profi ssão Docente e Formação: 
Perspectivas sociológicas. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 
1997. Bibliografi a Complementar: CAVALCANTI, J. Caminhos 
da Literatura Infantil e Juvenil: dinâmicas e vivências na ação 
pedagógica. São Paulo: Paulus. 2002. EVANGELISTA, A. A. M. 
et al. (org.). A escolarização da Leitura Literária: o jogo do livro 
infantil e juvenil. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. PAIVA, A. et 
al. (org.). Literatura e Letramento: espaços, suportes e interfaces 
- o jogo do livro. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

FORMAS DE LINGUAGEM, TECNOLOGIA E EAD : 
Desenvolver atividades voltadas para apropriação e utilização 
da informática como forma de comunicação e de acesso ao 
conhecimento e sua utilização nas relações e práticas pedagógicas. 
Bibliografi a Básica: VIEIRA, A. (org). EaD, tecnologia e formas 
de linguagem: disciplina básica. Campo Grande: UFMS, 2008. 
TRINDADE, A. L.; SANTOS, R. dos (orgs.). Multiculturalismo: 
mil e uma faces da escola. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. KEEGAN, 
D. Foundations of distance education. 2. ed. Londres: Routledge, 
1991. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: RODRIGUES, R. 
Modelo de avaliação para cursos no ensino a distância: estrutura, 
aplicação e avaliação. Florianópolis, Dissertação (Mestrado 
em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), 1998. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA – SEED – Ministério da Educação – Governo 
Federal - URL: <http://www.mec.gov.br/organiza/orgaos/
seed/default.shtm>.  CENTRO interamericano de cooperação 
solidária para formação de educadores. Disponível em: <http://
www.nied.unicamp.br/oea/pub/livro3/index.html>.

FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA : O ensino como o objeto 
privilegiado da Didática, o ensino como objeto de estudo da didática, 
o campo de estudo multidimensional, ato de planejar, avaliar e 
suas formas constitutivas como formas organizativas do ato de 
ensinar auxiliando direcionando a prática pedagógica. Organização 
na elaboração das etapas do Projeto Político-Pedagógico, Plano 
de ensino, Plano semanal e plano de aula. Bibliografi a Básica: 
XAVIER FILHA, C. Guia de estudos formação docente-didática e 
guia de estudos de formação docente-currículo e escola. – Campo 
Grande, MS: Ed. UFMS, 2009. VEIGA, llma Passos Alencastro. A 
prática pedagógica do professor de didática. 3 ed. Campinas, SP: 
Papirus, 1994. ASTRO, Amélia Domingues. A trajetória histórica 
da didática. São Paulo: Idéias, 1991.Bibliografi a Complementar: 
CANDAU, V. M. et al. Didática, currículo e saberes escolares. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2001. COMENIUS ÁMOS. Didática Magna. 



 Nº 5203 • SEGUNDA-FEIRA • 2 DE JANEIRO DE 2012 BOLETIM DE SERVIÇO-UFMS • 13

3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985. MANTOAN, 
M. T. E. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São 
Paulo: Moderna, 2003.

FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO : Compreensão de 
teorias sociológicas, a dinâmica do capitalismo contemporâneo; 
e as principais vertentes do pensamento sociológico clássico e 
contemporâneo, bem como suas contribuições para o campo 
educacional; Os diferentes modos de compreensão da relação 
indivíduo/sociedade produzem diferen tes vertentes sociológicas, 
bem como apresentam diversos caminhos na tentativa de solução 
dos problemas sociais e educacionais; analisar as contribuições 
das principais vertentes sociológicas na educação para agregar 
elementos teóricos na compreensão das diferenças e desigualdades 
sócio educacionais do contexto atual. Bibliografi a Básica: AYACH 
ANACHE, A. et al. Fundamentos sociológicos e psicológicos da 
educação. Campo Grande: Ed. UFMS, 2008. MANTOAN, M. T. 
E. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: 
Moderna, 2003. TRINDADE, A. L.; SANTOS, R. dos (orgs.). 
Multiculturalismo: mil e uma faces da escola. Rio de Janeiro: 
DP&A, 1999. Bibliografi a Complementar: CANDAU, V. M. et al. 
Didática, currículo e saberes escolares. Rio de Janeiro: DP&A, 
2001. _________. (org.). Sociedade, educação e cultura(s). 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. COMENIUS ÁMOS. Didática 
Magna. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985.

GRAMÁTICA TRADICIONAL : Morfossintaxe da Língua 
Portuguesa. Bibliografi a Básica: BRAGA, H. Gramática 
Normativa. Campo Grande: Ed. UFMS, No Prelo. ALMEIDA, 
N. M. de. Gramática metódica da língua portuguesa. 8ª ed. São 
Paulo: Edição Saraiva, 1956. BARBOSA, J. S. Grammatica 
philosophica da língua portugueza. Lisboa: Academia Real 
das Ciências, 1830. Bibliografi a complementar: BECHARA, 
E. Moderna gramática portuguesa. 34ª ed. São Paulo: Cia. Ed. 
Nacional, 1992. CARNEIRO RIBEIRO, E. Serões gramaticais. 
Salvador: Livr. Progresso Ed., 1956. CUNHA, Celso; CINTRA, 
L. F. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

INTRODUÇÃO À LITERATURA COMPARADA 
: Conceitos e métodos da Literatura Comparada. A 
Intertextualidade. Dos estudos de infl uência à contribuição da 
Estética da Recepção. Literatura e cultura. A interdisciplinaridade. 
A literatura e outros sistemas de conhecimento. Tendências do 
comparatismo contemporâneo. Bibliografi a Básica: NOLASCO, 
E. C. Literatura comparada. – Campo Grande, MS: ED. UFMS, 
2011. COUTINHO, E. F. (Org.). Literatura comparada: textos 
fundadores. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.  SANT’ANNA, A. R. 
de. Paródia, paráfrase & Cia. 2. ed. São Paulo: Ática, 1985. 
Série Princípios. Bibliografi a Complementar: CARVALHAL, 
T. F. Literatura comparada. São Paulo: Ática, 1986. Série 
Princípios.  MINER, E. Poética comparada. Brasília: Editora 
UnB, 1996.  NITRINI, S. Literatura comparada: História, teoria 
e crítica. São Paulo EDUSP, 2000.

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS : Conceitos: 
linguagem, língua, texto, leitura. Linguagem verbal e não-verbal; 
texto oral e texto escrito. Noções de texto: coesão e coerência. 
Texto e contexto. Gêneros e tipos textuais. Aspectos envolvidos 
na leitura e produção de textos: texto e leitor. A construção 
de sentidos. Preparação para o desenvolvimento de textos 
acadêmicos: a técnica da paráfrase. Linguagem e tecnologias 

da informação e da comunicação: a importância da pesquisa e 
do uso dos recursos tecnológicos na formação e produção do 
profi ssional na área de Letras. Prática da escrita de gêneros 
acadêmicos. Bibliografi a Básica: BEZERRIL, G. S.; PEREIRA, 
R. A. Produção de Textos I. Campo Grande: Editora da UFMS, 
2011. DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. 
A. Gêneros textuais e ensino. Rio de janeiro: Lucerna. 2002. 
FERNANDES, J. G; DANIEL, M. E. B. Leitura e Produção de 
Textos. Campo Grande: Editora da UFMS, 2008. Bibliografi a 
Complementar: ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e 
coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. KOCH, I. G. 
V. K.; ELIAS, V. M. Ler e compreender os sentidos do texto.  
São Paulo: Contexto, 2007. KOCH, I. V.; TRAVAGLIA, L. C. A 
coerência textual. São Paulo: Contexto, 1998. – (Repensando a 
Língua Portuguesa).

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: NOÇÕES BÁSICAS 
: Noções históricas da inclusão de surdos na sociedade brasileira. 
Aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 
Bibliografi a Básica: BAGNO, M. Preconceito linguístico. 
São Paulo: Edições Loyola, 1999. BOTELHO, C. Segredos e 
silêncios na educação dos surdos. Belo Horizonte: Autêntica, 
1998. QUILES, R. E. S. Estudo de Libras: disciplina. Campo 
Grande: Editora da UFMS, 2010. Bibliografi a Complementar: 
CICCONE, M. Comunicação total – Introdução, estratégia, a 
pessoa surda. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1990. FELIPE, T.; 
MONTEIRO, M. na. LIBRAS em Contexto: Curso Básico: Livro 
do Professor. 4. ed. Rio de Janeiro: LIBRAS, 2005. QUADROS, 
R. M.; KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira: Estudos 
Linguísticos. Porto Alegre: Editora Artmed, 2004.

LÍNGUA ESPANHOLA I : Diferenças linguísticas básicas de 
ordem fonológica, morfossintática, semântica e discursiva entre 
o espanhol com suas variantes e o português do Brasil. Aspectos 
culturais entre os lusos e hispano falantes. Refl exão sobre o 
processo de aprendizagem.  Formação do professor refl exivo 
e documentos ofi ciais. Bibliografi a Básica: MARQUES, E. 
A. ; OLIVEIRA, M. F. ; LIMA, D. P. S. Lengua Española I. 
1. ed. Campo Grande: Editora UFMS, 2008. MILANI, E. M. 
Gramática de espanhol para brasileiros. 1ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1999. PERIS, E. M.; GILA, P. M.; BAULENAS, N. 
S. Gente 1 - Libro de trabajo y resumen gramatical con cd 
audio - Nueva Edición. Madrid: Edelsa, 2005.  Bibliografi a 
Complementar: BARTABURU, N. E. A. Español en acción. 1ª 
ed. São Paulo: Hispania, 1998. BRUNO, F. C.; MENDOZA, 
M. A. Hacia el español: curso de lengua y cultura hispánica. 
6ª. ed. Reformulada. São Paulo: Saraiva, 2004. (Nivel Básico). 
DANIEL, M. E. B.; BRUN, E. P. Prática de Ensino de Línguas 
e Literaturas I. 1. ed. Campo Grande: Universidade Federal de 
Mato Grosso do SUL, 2009. v. 1.

LÍNGUA ESPANHOLA II : Desenvolvimento do 
conhecimento das estruturas da Língua Espanhola de ordem 
fonológica, morfossintática, semântica e discursiva. Produção 
de textos orais e escritos em espanhol em diferentes situações 
de comunicação. Estudo dos métodos de ensino de línguas 
estrangeiras. O ensino das habilidades de compreensão e 
expressão orais e escritas. Bibliografi a Básica: BARREDA, 
S.V.M. Lengua Española II. Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 
2009. BRASIL. SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 
Parâmetros Curriculares Nacionais; 3º e 4º ciclos do Ensino 
Fundamental. Língua Estrangeira. MEC/SEF, Brasília, 1987. 
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Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/
pcn_estrangeira.pdf>. Acesso em: 28 set. 2010. LEFFA, 
V. J. Metodologia do ensino de línguas. In BOHN, H. I.; 
VANDRESEN, P. Tópicos em lingüística aplicada: O ensino de 
línguas estrangeiras. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1988. p.211-
236. Disponível em: <http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/
Metodologia_ensino_linguas.pdf>. Acesso em: 28 set. 2010. 
Bibliografi a complementar: ALONSO, E. ¿Cómo ser profesor 
y querer seguir siéndolo? Madri: Edelsa, 1999. BRUNO, F. C.; 
MENDOZA, M. A. Hacia el español: curso de lengua y cultura 
hispánica. 6. ed. Reformulada. São Paulo: Saraiva, 2004. (Nivel 
Básico).ERES FERNÁNDEZ, G. e FLAVIAN, E. Minidicionário 
Espanhol-Português / Português-Espanhol. 19. Ed. São Paulo: 
Ática, 2009. v.1.

LÍNGUA ESPANHOLA III : Solidifi cação dos conhecimentos 
básicos da estrutura da Língua Espanhola. Aprofundamento 
do conhecimento sobre as diferenças linguísticas, pragmáticas 
e culturais do espanhol da América. Refl exão sobre a postura 
profi ssional a partir da análise de seu processo de aprendizagem. 
Bibliografi a Básica: FERREIRA, A. C.; LIMA, D. P. S.; 
MUNIZ, C. A. G. Lengua Española  III. – Campo Grande, MS: 
ED. UFMS, 2010. GIOVANNINI, A. et al. Profesor en acción. 
Madrid, Edelsa, 1996. – vol. 1, 2 y 3. MATTE BON, F. Gramática 
Comunicativa del Español (vols. 1 y 2). Madrid: Edelsa, 1995. 
MILANI, E. M. Gramática de espanhol para brasileiros. 1ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2002. Bibliografi a Complementar: 
ALONSO, A. Cómo ser profesor(a) y querer seguir siéndolo? 
Madri: Edelsa, 1994. BRUNO, F. C.; MENDOZA, M. A. Hacia 
el español: curso de lengua y cultura hispánica. 1ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002. (Nivel Avanzado). FANJUL, A. et. al. Gramática 
y práctica de español. São Paulo: Moderna, 2007.]

LÍNGUA ESPANHOLA IV : Solidifi cação dos conhecimentos 
linguísticos comunicativos intermediários da Língua Espanhola. 
Aprofundamento do conhecimento sobre diferenças linguísticas, 
pragmáticas e culturais do espanhol da Espanha e da América. 
Refl exão por parte do aluno sobre postura profi ssional a partir de 
análise de sua experiência de aprendizagem. Ensino da gramática, 
uso das novas tecnologias, análise de erros e Formação Continuada. 
Bibliografi a Básica: CALLEGARI, M. O. V,; MACIEL, A. S.; 
SANTOS, J. J dos; SOLER, C. A. Lengua Española IV. 1. ed. 
Campo Grande: Editora UFMS,  No Prelo. JIMÉNEZ, A. B. 
Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid: Espasa-Calpe, 
1996. SARMIENTO, R. Manual de corrección gramatical y 
de estilo Español normativo, nivel superior. Madrid: SGEL, 
1997. Bibliografi a Complementar: ARRIBAS, J., CASTRO, R 
M. de. Diploma básico Preparación para el diploma básico de 
español lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 1994. BRUNO, F. C.; 
MENDOZA, M. A. Hacia el español: curso de lengua y cultura 
hispánica. 6ª. ed. Reformulada. São Paulo: Saraiva, 2004. (Nivel 
Avanzado). BRIZ, A. El español coloquial: situación y uso. Madrid: 
Arco Libros, 1998.

LÍNGUA LATINA I : História externa da Língua Latina, das 
Línguas Neolatinas e da Língua Portuguesa. História interna da 
Língua Portuguesa. Introdução à fonologia latina. Bibliografi a 
Básica: SANTOS, E. de M.; SOUZA, M. V. C. Língua Latina I. – 
Campo Grande, MS: ED. UFMS, No Prelo. BRAGA, H. dos S.. 
Língua latina: disciplina / Horácio dos Santos Braga. – Campo 
Grande: Ed. UFMS, 2008. BUSSARELLO, R. Dicionário 
Básico Latino-Português. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2003. 

Bibliografi a Complementar: CARDOSO, Z. de A. Iniciação 
ao Latim. Editora Ática. São Paulo. FILHO, P. B. Formação 
Linguística do Brasil. Curitiba: Nova Didática, 2002. FURLAN, 
O. A.. Latim para o Português. Florianópolis: UFSC, 2006.

LÍNGUA LATINA II : Morfossintaxe Latina. Transposição 
dos conhecimentos de morfossintaxe latina ao ensino de 
morfossintaxe na Língua Portuguesa. Bibliografi a Básica: 
SANTOS, E. de M.; SOUZA, M. V. C. Disciplina Língua Latina 
II. – Campo Grande, MS: ED. UFMS, No Prelo. BRAGA, H. 
dos S. Língua latina II.  / Horácio dos Santos Braga. – Campo 
Grande: Ed. UFMS, 2010. BUSSARELLO, R. Dicionário 
Básico Latino-Português. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2003. 
Bibliografi a Complementar:  GARCIA, J. M.. Dicionário 
gramatical de latim: nível básico / Janette Melasso Garcia, 
Jane A. R. Ottoni de Castro. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, Plano Editora Ltda., 2003. REZENDE, A. M. De Latina 
Essentia. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000. SILVA, A. C. 
da. Dicionário Latino-Português / Amós Coelho da Silva, Airto 
Ceolin Montagner. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

LÍNGUA PORTUGUESA I – FONÉTICA E FONOLOGIA 
: Fonética e fonologia da Língua Portuguesa. Diferença e 
dependência entre fonética e fonologia. Estudos de linguística 
aplicada em nível fonético e fonológico da língua portuguesa. 
Refl exões sobre a aquisição da língua oral e da língua escrita e 
sobre aplicações da fonética e da fonologia na educação básica.   
Bibliografi a Básica: BRAGA, H. dos S. Língua portuguesa. – 
Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2008. CÂMARA JR., Joaquim 
Mattoso. Estrutura da Língua Portuguesa. Petrópolis: Vozes. 
SEARA, I. C. Fonética e Fonologia do Português Brasileiro / 
Izabel Christine Seara. – Florianópolis: LLV/CCE/UFSC, 2008. 
115p. ISBN 978-85-61482-07-71. Bibliografi a Complementar: 
LOPES, E. Fundamentos da linguística contemporânea. São 
Paulo: Cultrix. MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. Introdução 
à lingüística: domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, 2001. 
v.1. MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. Introdução à lingüística: 
domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, 2001. v.2.

LÍNGUA PORTUGUESA II – MORFOLOGIA : Aspectos 
morfológicos do português brasileiro e do português europeu. 
Bibliografi a Básica: SANTOS, E. de M.; BIONDO, F. P. 
Morfologia. – Campo Grande, MS: ED. UFMS, No Prelo. 
CAMARA JR., J. M. Dicionário de linguística e gramática. 
Petrópolis: Vozes, 1984. MARGOTTI, F. W. Morfologia do 
português. — Florianópolis: LLV/CCE/UFSC, 2008. 156p. ISBN 
978-85-61482-06-01. Bibliografi a Complementar: BORBA, F. 
S. Introdução aos estudos linguísticos. 4. ed. São Paulo: Editora 
Nacional, 1975. KEHDI, V. Morfemas do português. 3 ed , São 
Paulo: Ática, 2002. MONTEIRO, J. L. Morfologia Portuguesa. 
Campinas: Pontes, 2002.

LÍNGUA PORTUGUESA III – SINTAXE : Caracterização 
das principais tendências ou paradigmas teóricos da linguística 
contemporânea, no âmbito da sintaxe. O estruturalismo norte-
americano; as vertentes gerativista e funcionalista. Considerações 
acerca do que há de complementaridade e incompatibilidade entre 
tais vertentes e seu impacto nos estudos sintáticos. Discussão de 
questões problemáticas em teoria sintática, à luz dos dados do 
português. A sintaxe na educação básica. Bibliografi a Básica: 
MARCHESAN, A. C.; ROCHA, P. G. da.  Sintaxe. Campo Grande, 
MS: Ed. UFMS, No Prelo. BORBA, F. da S. Teoria sintática. 
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São Paulo: EDUSP, 1979. ILARI, R. Da perspectiva funcional 
da frase portuguesa. Campinas: UNICAMP, 1992. Bibliografi a 
Complementar: BUSSE, W. & VILELA, M. Gramática de 
valências. Coimbra: Almedina, 1986. GOMES, J. M. B. Teoria 
dos constituintes imediatos. João Pessoa: EDU/UFPB, 1981. 
KATO, M. A. Teoria sintática: de uma perspectiva de “-ismos” 
para uma perspectiva de “programas”. D.E.L.T.A. vol.13, 1997.

LÍNGUA PORTUGUESA IV – SEMÂNTICA E 
PRAGMÁTICA : Breve histórico da semântica. Os limites e 
domínios da semântica. A signifi cação das construções gramaticais. 
Operações semânticas sobre construções. A signifi cação das 
palavras. A signifi cação e o contexto. A Pragmática no campo de 
estudos da linguagem. Conceituação, objetivos e o domínio da 
Pragmática. Fronteiras entre semântica e pragmática. A aplicação 
das questões semânticas e pragmáticas na sala de aula. Bibliografi a 
Básica: ROCHA, P. G. da. Semântica. Campo Grande: Ed. UFMS, 
2010. BENVENISTE, É. Problemas de linguística geral I.2. Ed. 
Campinas: Pontes, 1989. DUCROT, O. Princípios de semântica 
lingüística. São Paulo: Cultrix, 1977. Bibliografi a Complementar: 
AUSTIN, J.L. How to things with words. Owford: Clarendon Press, 
1985. DUCROT, O. Princípios de Semântica Linguística: dizer e 
não dizer. [Trad. de Carlos Vogt e outros do orig. francês: Dire et 
ne pas dire1972]. São Paulo: Cultrix, 1977.   FIORIN, J. L. (org.) 
Introdução à lingüística II. Princípios de análise. Contexto, 2003.

LÍNGUA PORTUGUESA V – LINGUÍSTICA TEXTUAL 
: Da análise transfrástica à perspectiva sociocognitivo-
interacionista. As concepções de texto. Os critérios de 
textualidade. Coesão e coerência. Texto, gênero e discurso. 
Prática de leitura, prática de escrita e os estudos de letramento. 
Bibliografi a básica: PEREIRA, R. A. Estudos sobre o texto. 
Campo Grande: Ed. UFMS, 2011. ANTUNES, I. Lutar com 
palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005. COSTA 
VAL, M. da G. Redação e textualidade. 3 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. Bibliografi a complementar: KOCH, I. G. V. O 
texto e a construção dos sentidos. 9 ed. São Paulo: Contexto, 
2007. KOCH, I. G. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. 
17 ed. São Paulo: Contexto, 2006. PÉCORA, A. Problemas de 
redação. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

LINGUÍSTICA APLICADA E ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA : Caracterização do campo de investigação da 
Linguística Aplicada. Aspectos metodológicos na construção 
de objetos de pesquisa em LA. Letramento e ensino de Língua 
Portuguesa. A formação de professores de Língua Portuguesa. 
Bibliografi a Básica: BIONDO, F. P. (Org). A Linguística Aplicada 
e o ensino de Língua Portuguesa. Campo Grande: ED. UFMS, No 
Prelo. ALMEIDA FILHO, J. C. P. Maneiras de compreender a 
Linguística Aplicada. Disponível em http://w3.ufsm.br/revistaletras/
artigos_r2/revista2_1.pdf. Acesso em 24 de outubro de 2010. 
GERALDI, J. W. (org.) O texto na sala de aula: leitura e produção. 
São Paulo: Ática, 2003. Bibliografi a Complementar: KLEIMAN, 
A. B.; CAVALCANTI, M. C. Linguística Aplicada: suas faces e 
interfaces. Campinas: Mercado de Letras, 2007.  MOITA LOPES, L. 
P. Por uma linguística aplicada indisciplinar.  São Paulo: Parábola 
Editorial, 2008. SIGNORINI, I. (org.) Signifi cados da inovação 
no ensino de língua portuguesa e na formação de professores. 
Campinas: Mercado de Letras, 2007. p. 19-46.

LINGUÍSTICA APLICADA E ENSINO DE LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS : Letramento e o ensino de língua estrangeira 

a partir da Linguística Aplicada. Educação MULTI/bilíngue e 
ensino de línguas. A formação de professores de língua estrangeira. 
Bibliografi a Básica: BIONDO, F. P. (Org). A Linguística Aplicada 
e o ensino de línguas estrangeiras. Campo Grande: ED. UFMS, 
No Prelo. ALMEIDA FILHO, J. C. P. Maneiras de compreender 
a Linguística Aplicada. Disponível em http://w3.ufsm.br/
revistaletras/artigos_r2/revista2_1.pdf. Acesso em 24 de outubro 
de 2010. KLEIMAN, A. B. (org.) A formação do professor: 
perspectivas da Línguística Aplicada. Campinas: Mercado de 
Letras, 2001. p.13-35. Bibliografi a Complementar: MARTINEZ, 
P. Didática de línguas estrangeiras / Pierre Martinez; Tradução 
Marco Marcionilo. – São Paulo: Parábola Editorial, 2009. MOITA 
LOPES, L. P. Por uma linguística aplicada indisciplinar.  São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008. SEDYCIAS, J. (org.). O Ensino 
do Espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2005. SIGNORINI, I. ; CAVALCANTI, M. C. 
(orgs).  Linguística Aplicada e transdisciplinaridade.  Campinas: 
Mercado de Letras, 1998.

LINGUÍSTICA I : Introdução à Linguística Geral. As 
dicotomias saussurianas. Interdisciplinaridade da Linguística 
como uma das ciências humanas e sociais. Estudo de língua, 
cultura e variações linguísticas. Pesquisa científi ca que envolva 
cultura e níveis da fala. Refl exão acerca do papel da Linguística 
no ensino de nível básico. Bibliografi a Básica: VASCONCELOS, 
V. M. de. Linguística I: disciplina. – Campo Grande, MS: Ed. 
UFMS, 2008. IBSN: 978-85-7613-170-0. GOMES, E. M. M, et al. 
Linguística I. Campo Grande: Editora da UFMS, 2010. BORBA, 
F. da S. Introdução aos estudos linguísticos. Campinas: Pontes, 
1991. Bibliografi a Complementar: BOUQUET, S. Introdução 
à leitura de Saussure. São Paulo: Cultrix, 2000. CARVALHO, 
C. de. Para compreender Saussure. Petrópolis: Vozes, 1997. 
DUBOIS, J. et al. Dicionário de Linguística. São Paulo: Cultrix, 
1978. FIORIN, J. L. (Org.). Introdução à Linguística I: objetos 
teóricos. São Paulo: Contexto, 2002.

LINGUÍSTICA II : A dupla articulação da linguagem. 
Arbitrariedade e iconicidade. Semiótica e Linguística. Teorias 
linguísticas modernas. As teorias enunciativas. As teorias 
discursivas. As teorias pragmáticas. Aquisição e processamento 
da linguagem. Linguística e ensino. Bibliografi a Básica: 
GOMES, A. T.; PEREIRA, R. A. Linguística II. Campo 
Grande: Ed. UFMS, 2011. BAKHTIN, M. Marxismo e fi losofi a 
da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1990. SILVA, R. V. da. ; 
GOMES, E. de M. M.; ALMEIDA, M. D. Linguística II. Campo 
Grande, MS – 2009. Bibliografi a Complementar: FIORIN, 
J. L. (Org.). Introdução à Linguística I: objetos teóricos. São 
Paulo: Contexto, 2002. MARTELOTTA, M. E. (Org.). Manual 
de Linguística. São Paulo: Contexto, 2008. MUSSALIM, F.; 
BENTES, A. C. Introdução à lingüística: domínios e fronteiras. 
São Paulo: Cortez, 2001. v.1.

LITERATURA BRASILEIRA I : Formação da Literatura 
Brasileira: “literatura de testemunho”, expansão marítima dos 
descobrimentos portugueses; período colonial; estilo barroco, 
arcadismo. Romantismo: formação fi ccional brasileira; a poesia 
romântica. Realismo: prosa de fi cção – Machado de Assis e Raul 
Pompéia.  Parnasianismo: A poética parnasiana – Olavo Bilac, 
Alberto de Oliveira. Bibliografi a Básica: FARIAS, I. L. Literatura 
Brasileira I. – Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2010. LAJOLO, 
M. Literatura: leitores e leitura. São Paulo: Moderna. 2001. 
LEMINSKI, P. Cruz e Sousa: o negro branco. Porto Alegre: Sulina, 
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1990. Bibliografi a Complementar: CANDIDO, A. Literatura e 
sociedade. São Paulo: Editora Nacional, 1976. CHIAPPINI, L. 
M. L. Invasão da catedral. Literatura e ensino em debate. Porto 
Alegre: Mercado Aberto, 1983. EVANGELISTA, A. A. M. et al. 
(org.). A escolarização da Leitura Literária: o jogo do livro infantil 
e juvenil. Belo Horizonte: Autêntica. MG. 2001;

LITERATURA BRASILEIRA II : Do Naturalismo ao 
Pré-Modernismo. Ideias estéticas do naturalismo; origens e 
desenvolvimento do naturalismo no Brasil – O Cortiço e o 
projeto literário de Aluízio de Azevedo. O Pré-Modernismo 
– Euclides da cunha, Lima Barreto.  Do Simbolismo ao Pré-
Modernismo: Raízes do simbolismo brasileiro; poesia simbolista 
– Cruz e Sousa Alphonsus de Guimarães. O Modernismo: 
movimento modernista. Poesias do modernismo – Mário de 
Andrade, Oswald de Andrade. A prosa modernista – Macunaíma. 
Contemporaneidade. Bibliografi a Básica: FERREIRA, E. A. R; 
VALENTE, T. A. Literatura Brasileira II. – Campo Grande, 
MS: Ed. UFMS, 2011. BOSI, A. O pré-modernismo, São Paulo: 
Cultrix, vol. 5, 1989. SILVIANO, S. Uma literatura nos trópicos. 
São Paulo: Perspectiva, 1989. Bibliografi a Complementar: 
BOSI, A.  (org.) Leitura de poesia. São Paulo: Ática, 2002. 
SUSSEKIND, F. Literatura e vida literária. Polêmicas, diários 
& retratos. Rio: Jorge Zahar, 1985. SUSSEKIND, F.  Literatura 
dos anos 90. In: Mais!, Folha de São Paulo. São Paulo, Ano 2000.

LITERATURA DE LÍNGUA ESPANHOLA I : A literatura 
espanhola medieval. O Renascimento: Miguel de Cervantes – 
“Siglo de Oro”. O Romantismo espanhol. “A geração de 98” – 
Realismo/Naturalismo. Vanguarda espanhola – geração de 1920. A 
poesia Pós-Guerra. Narrativa contemporânea. Bibliografi a Básica: 
MANCILLA, S. V. B. Guia de Literatura Espanhola I. – Campo 
Grande, MS: Ed. UFMS, No Prelo. ALBORG, J. L. Historia de 
la literatura española. Madrid: Editorial Gredos, 1992. ROJAS, 
F. de. La celestina. Edición digital de Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 1999, basada en la de Madrid, Ediciones de La Lectura, 
1913. Extraído de http://www.cervantesvirtual.com/bibobra/
Celestina/. Bibliografi a Complementar: BÉCQUER, G. A. Rimas. 
Clásicos Universales. Mestas Ediciones, 1999. CERVANTES 
SAAVEDRA, M. Don Quijote de la Mancha. San Pablo: Real 
Academia Española, 2004. GARCÍA LOPEZ, J. Historia de la 
literatura española. Barcelona: Vicens-Vives, 1967.

LITERATURA DE LÍNGUA ESPANHOLA II : Literatura 
do descobrimento: crônicas de viagem. O barroco hispano-
americano. A literatura do século XIX: Romantismo, Realismo, 
Naturalismo, Modernismo. Vanguarda de 1920. Narrativa de 
1930 até presente. Lírica contemporânea. Bibliografi a Básica: 
MANCILLA, S. V. B. Guia de Literatura Espanhola II. – Campo 
Grande, MS: Ed. UFMS, No Prelo. BELLINI, G. Nueva historia 
de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Castalia, 
1997. ANÓNIMO. Ollanta. La Paz: Juventud, 1977. GÁLVEZ, 
M. La novela hispanoamericana (hasta 1940). Madrid: Taurus, 
1991. Bibliografi a Complementar: GARCÍA MÁRQUEZ, G. 
Cien años de Soledad. Argentina: Debolsillo, 2005. LOPRETE, 
C. A. Literatura Hispanoamericana y Argentina. Buenos Aires: 
Plus Ultra, 1980. SARMIENTO, D. F. Facundo. Buenos Aires: 
Losada, 1963.

LITERATURA ESPANHOLA: AUTORES DEL 
POSTGUERRA: AUTORES DO PÓS-GUERRA ESPANHOL : 
Leitura e análise de textos ilustrativos de autores representativos 

da literatura espanhola do pós-guerra. Bibliografi a Básica: 
GARCÍA LÓPEZ, J. Historia de la Literatura Española. 
Barcelona: Vincens Vives, 1992. LOPRETE, C. A. Literatura 
Hispanoamericana y Argentina. Buenos Aires: Plus Ultra, 1980. 
GUIRALDES, R. Don Segundo Sombra. 1. ed. Madri: Edelsa 
Grupo Didascalia, 1997. Bibliografi a Complementar: CELA, C. 
J. La colmena. 1. ed. Madrid: Alianza Editorial, 1998. DELIBES, 
M. Cinco horas con Mario. 5. ed. Barcelona: Editora Destino, 
2006. GUIRALDES, R. Don Segundo Sombra. 1. ed. Madri: 
Edelsa Grupo Didascalia, 1997.

LITERATURA HISPANOAMERICANA: EL 
CRIOLLISMO :Tópicos que contemplem a produção da 
literatura “criollista”.  Leitura e análise de textos ilustrativos 
de autores representativos da literatura “criollista”. Bibliografi a 
Básica: LOPRETE, C. A. Literatura Hispanoamericana y 
Argentina. Buenos Aires: Plus Ultra, 1980. GUIRALDES, R. 
Don Segundo Sombra. 1. ed. Madri: Edelsa Grupo Didascalia, 
1997. RIVERA, J. E. La Vorágine. 1. ed. Madri: Editora Cátedra, 
1990. Bibliografi a Complementar: DELIBES, M. Cinco horas 
con Mario. 5. ed. Barcelona: Editora Destino, 2006. GARCÍA 
LÓPEZ, J. Historia de la Literatura Española. Barcelona: 
Vincens Vives, 1992. GUIRALDES, R. Don Segundo Sombra. 
1. ed. Madri: Edelsa Grupo Didascalia, 1997.

LITERATURA INFANTO-JUVENIL : Defi nição e História; 
Usos da literatura em sala de aula; Formação do leitor; Gêneros 
literários para a escola: adaptação vs clássicos. Bibliografi a 
Básica: PRADO, A. O. M. DE A. Literatura infanto-juvenil. 
- Campo Grande: Ed. UFMS, No Prelo. ABRAMOVICH, F. 
Literatura Infantil: gostosuras e bobices. São Paulo, 2000.  
BETTELHEIM, B.  A psicanálise dos contos de fadas. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1978. Bibliografi a complementar: 
COELHO, N. N.  A literatura infantil: história - análise. São 
Paulo: Quirón, 1981.  CUNHA, M. A. A. Literatura Infantil: 
teoria e prática. São Paulo: Ática, 2004.  ZILBERMAN, R.  A 
literatura Infantil na escola. São Paulo: Global, 1981.

LITERATURA PORTUGUESA I : Idade média: Poesia 
Trovadoresca; Humanismo – Gil Vicente. Clacissismo - 
Camões, Lírica. Barroco (poesia); Arcadismo (Bocage, sonetos); 
Romantismo – Camilo Castelo Branco, Carlota Angela. 
Bibliografi a Básica: BÉDA, W. G. Literatura portuguesa I: 
disciplina. – Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2009. CAMÕES, 
L. V. de. Camões: verso e prosa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
(Coleção Leitura). VIEIRA, António. Sermões. Lisboa: Lello & 
Irmão, 1959. (15 v.).  Bibliografi a Complementar:  CIDADE, 
H. Lições de cultura e literatura portuguesa. 6. ed. Coimbra: 
Coimbra Ed., 1975. MOISÉS, M. A literatura portuguesa. 21. ed. 
São Paulo: Cultrix, 1985. SARAIVA, A. J.; LOPES, Ó. História 
da literatura portuguesa. 16. ed. Porto: Porto Ed., [s.d.].

LITERATURA PORTUGUESA II : Realismo – Fialho de 
Almeida (O Pai das Uvas). Simbolismo – Camilo Peçanha. 
Modernismo (Fernando Pessoa, José Saramago, Memorial 
do Convento). Bibliografi a Básica: BÉDA, W. G. Literatura 
Portuguesa II: disciplina. – Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 
2010. CIDADE, H. Lições de cultura e literatura portuguesa. 
6. ed. Coimbra: Coimbra Ed., 1975. GOMES, Á. C. A voz 
itinerante: ensaio sobre o romance português contemporâneo. 
São Paulo: Edusp, 1993. (Criação & Crítica; v. 14). Bibliografi a 
Complementar: LOURENÇO, E. Labirinto da Saudade. São 
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Paulo: Companhia das Letras, 1999. MOISÉS, M. A literatura 
portuguesa. 21. ed. São Paulo: Cultrix, 1985. PESSOA, F. Obra 
Poética. Rio de Janeiro: Aguilar, 1992.

METODOLOGIA DO TRABALHO ACADÊMICO : 
Estudo e pesquisa na vida universitária. Leitura e documentação. 
Gêneros acadêmicos e a estrutura dos trabalhos científi cos. 
Bibliografi a Básica: JUNIOR, B. A.; MARCHESAN, A. C. 
Metodologia do trabalho acadêmico. Campo Grande: Ed. UFMS, 
No Prelo. ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do 
trabalho científi co. 7. ed. São Paulo: Ática, 2006. ECO, U. Como 
se faz uma tese. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1986. Bibliografi a 
Complementar: MACHADO, A. R. (coord.) Resenha. São 
Paulo: Parábola, 2004. MACHADO, A. R. Resumo. São Paulo: 
Parábola, 2004. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho 
científi co. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

NORMA PADRÃO ESCRITA : A noção de norma e as 
diversas normas do Português. Aspectos do emprego da norma 
padrão em textos escritos.  Bibliografi a Básica: GOMES de LIMA, 
Luiz Leandro. Norma Padrão Escrita. - Campo Grande: ED. UFMS, 
No Prelo. BAGNO, M. Português ou Brasileiro? Um convite à 
pesquisa. São Paulo: Parábola editorial, 2004. FERNANDES, F. 
Dicionário de verbos e regimes. 10. ed. Porto Alegre: Globo, 1953. 
Bibliografi a Complementar: BECHARA, E. Moderna gramática 
portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. CURI, J. Dúvidas 
de português? Acabe com elas! 2. ed. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 
2005. KURY, A. G. Para falar e escrever melhor o português. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.

OS GÊNEROS DIGITAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS 
NO ENSINO DE LÍNGUAS : Gêneros digitais e ensino. 
Letramento digital. As novas tecnologias na formação de 
professores de línguas. Bibliografi a Básica: SILVEIRA, J. da (Org). 
Os gêneros digitais e as novas tecnologias no Ensino de línguas. 
Campo Grande: ED. UFMS, No Prelo. ARAÚJO, J. C.; BIASSI-
RODRIGUES, B. (orgs.) Interação na Internet: novas formas de 
usar a linguagem. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. VIEIRA, A. (org). 
EaD, tecnologia e formas de linguagem: disciplina básica. Campo 
Grande: UFMS, 2008. Bibliografi a Complementar: DIONÍSIO, 
A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. Gêneros textuais 
e ensino. Rio de janeiro: Lucerna. 2002. KOCH, I. G. V. K.; 
ELIAS, V. M. Ler e compreender os sentidos do texto.  São Paulo: 
Contexto, 2007. SIGNORINI, I. (org). Gêneros catalisadores: 
letramento e formação do professor.  São Paulo: Parábola, 2006.

POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO BRASILEIRO 
: A realidade social e política brasileira e suas repercussões 
na educação e na formação do profi ssional de Letras. Leis 
relacionadas à adolescência, educação e profi ssão. Diretrizes 
curriculares. Questões de ética e de cidadania. Bibliografi a Básica: 
RODRIGUEZ, M. V. Políticas públicas. – Campo Grande, MS: 
Ed. UFMS, 2010. CAMPO GRANDE. Lei Orgânica de Campo 
Grande. 1990. FREITAS, B. Escola, Estado e Sociedade. São 
Paulo: Moraes, 1986. Bibliografi a Complementar: MELCHIOR, 
J. C. de A. Mudanças no fi nanciamento da educação no Brasil. 
São Paulo: Autores Associados, 1997. NEGRI, B. O fundo 
de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e 
de valorização do magistério. Brasília: Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais, 1997. OLIVEIRA, R. P. de; ADRIÃO, 
T. (Orgs.). Organização do ensino no Brasil: níveis e modalidades 
na Constituição Federal e na LDB. São Paulo: Xamã, 2002.

PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA PESSOAS 
SURDAS : Linguagem e cognição. Características das línguas de 
sinais. Teorias linguísticas aplicadas ao ensino de línguas. Aquisição 
do português como segunda língua: a produção escrita.  Bibliografi a 
Básica: QUILES, R. E. S. Estudo de Libras: disciplina. Campo 
Grande: Editora da UFMS, 2010. FERNANDES, E. (Org.). Surdez 
e Bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2005. LACERDA, C. B.F. 
de; GÓES, M. C. R. de; (Orgs.) Surdez: processos educativos e 
subjetividade. São Paulo: Lovise, 2000. Bibliografi a Complementar: 
LANE, H. A Máscara da Benevolência. Lisboa: Instituto Piaget, 
1992. MOURA, M C. de. O surdo, caminhos para uma nova 
Identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. QUADROS, R. M.; 
KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Lingüísticos. 
Porto Alegre: Editora Artmed, 2004.

PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURA I : 
O papel do professor, concepções de linguagem, de gramática e de 
ensino da língua portuguesa. Aperfeiçoamento prático da linguagem 
oral e escrita em língua espanhola. Refl exões sobre o ensino de 
línguas e literaturas na Educação Básica. Bibliografi a Básica:  
BRASIL, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: (Ensino Médio): Parte II Linguagens, 
Códigos e suas tecnologias: conhecimentos de Língua Estrangeira 
Moderna. Brasília: MEC/SEF, 1998. BRASIL, Secretaria de 
Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. DANIEL, M. E. B. Prática do ensino 
de línguas I: disciplina.  – Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2009. 
Bibliografi a Complementar: BOHN, H. VANDRESEN, P. (org). 
Tópicos de Lingüística Aplicada – O ensino de línguas estrangeiras. 
Florianópolis: Editora UFSC, 1988. CARVALHO, A. M. P. de 
(org.). A formação do professor e a Prática de Ensino. São Paulo: 
Biblioteca Pioneira de Ciências Sociais, 1988. NÓVOA, A. (coord). 
Os professores e a sua formação. Temas de Educação. 2ª edição. 
Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995.

PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURA 
II : Estudo prático do funcionamento da linguagem, focalizado 
nos níveis fonético, fonológico e morfológico, na formação de 
profi ssionais de Letras. Aperfeiçoamento prático da linguagem 
oral e escrita em língua espanhola, principalmente, nos aspectos 
fonológicos e morfológicos. Refl exões sobre o ensino de línguas 
e literaturas na Educação Básica. Bibliografi a Básica: BRASIL, 
Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: (Ensino Médio): Parte II Linguagens, 
Códigos e suas tecnologias: conhecimentos de Língua Estrangeira 
Moderna. Brasília: MEC/SEF, 1998. BRASIL, Secretaria de 
Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. DANIEL, M. E. B. Prática e ensino 
de línguas e literaturas II. - – Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 
2010. Bibliografi a Complementar: BOHN, H. VANDRESEN, P. 
(org). Tópicos de Lingüística Aplicada – O ensino de línguas 
estrangeiras. Florianópolis: Editora UFSC, 1988. CARVALHO, 
A. M. P. de (org.). A formação do professor e a Prática de Ensino. 
São Paulo: Biblioteca Pioneira de Ciências Sociais, 1988. 
NÓVOA, A. (org). Os professores e a sua formação. Temas de 
Educação. 2ª edição. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995.

PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURA 
III : Pressupostos fi losófi cos das gramáticas. Refl exão critica sobre 
os PCNs de Língua Portuguesa. Refl exão crítica sobre os PCN’s 



 18 • BOLETIM DE SERVIÇO-UFMS Nº 5203 • SEGUNDA-FEIRA • 2 DE JANEIRO DE 2012

de Língua Estrangeira (Espanhol).  Bibliografi a Básica: BRASIL. 
SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. Parâmetros 
Curriculares Nacionais; 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental. 
Português. MEC/SEF, Brasília, 1977. BRASIL. MINISTÉRIO 
da EDUCACAO. SECRETARIA da EDUCACAO MÉDIA e 
TECNOLÓGICA. Parâmetros Curriculares Nacionais; ensino 
médio: linguagem, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/Setec, 
1999. RODARI, G. Gramática da fantasia. (trad. Antônio Negrini). 
São Paulo: Summus, 1982. Bibliografi a Complementar: CASTILHO, 
A. T. de. A língua falada no ensino de português. São Paulo: Contexto, 
1998. KIRST, M. et al. Lingüística aplicada ao ensino de português. 
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. PERISSÉ, G. Ler, pensar, 
escrever. São Paulo: ed. Arte & Cultura. 1996.

PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 
IV : A sintaxe e a construção de sentido no texto. Estudo 
crítico e comparativo dos livros didáticos. Acordo ortográfi co. 
As abordagens de Ensino de Língua e análise de livros 
didáticos de Língua Espanhola. Bibliografi a Básica: BRASIL. 
SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. Parâmetros 
Curriculares Nacionais; 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental. 
Português. MEC/SEF, Brasília, 1977. BRASIL. MINISTÉRIO 
da EDUCACAO. SECRETARIA da EDUCACAO MÉDIA e 
TECNOLÓGICA. Parâmetros Curriculares Nacionais; ensino 
médio: linguagem, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/
Setec, 1999. BUSQUETS, M. D. et al. Temas Tranversais em 
Educação: bases para uma formação integral. São Paulo: Ática, 
1992. Bibliografi a Complementar: CASTILHO, A. T. de. A 
língua falada no ensino de português. São Paulo: Contexto, 
1998. PERISSÉ, G. Ler, pensar, escrever. São Paulo: ed. Arte 
& Cultura. 1996. RODARI, G. Gramática da fantasia. (trad. 
Antônio Negrini). São Paulo: Summus, 1982.

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA 
APRENDIZAGEM : Enfoque do desenvolvimento e da relação 
ensino-aprendizagem conforme teorias psicológicas. Motivação 
e avaliação. Desenvolvimento humano.  Relacionamento 
humano, disciplina, consumo, drogas e violência. Bibliografi a 
Básica: AYACH ANACHE, A. et al. Fundamentos sociológicos 
e psicológicos da educação. Campo Grande: Ed. UFMS, 2008. 
BOCH, A. M. B. Psicologias: uma Introdução ao Estudo 
de Psicologia. 13. ed. São Paulo: Saraiva. 2003. CUNHA, 
M. V. Psicologia da Educação. Rio de Janeiro. DP &A, 
2000. Bibliografi a Complementar: DAVIS, C. Psicologia na 
educação. São Paulo. Cortez, 1991. – (Coleção magistério. 2º 
grau. Série formação do professor). GOULART. I. B. Psicologia 
da Educação: Fundamentos Teóricos Aplicações à Prática 
Pedagógica. 11 ed. Petrópolis: Vozes, 2004. MACHADO, A M, 
SOUZA, M P R (org.), Psicologia Escolar: Em Busca de Novos 
Rumos, São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.

SOCIOLINGUÍSTICA E ENSINO : Introdução ao estudo 
da linguagem no contexto social. As dimensões interna e 
externa da variação linguística. Variação e mudança linguística. 
Pressupostos metodológicos da pesquisa sociolinguística. 
Sociolinguística e Ensino. Contribuições da sociolinguística 
na sala de aula de língua portuguesa.  Bibliografi a Básica: 
ROCHA, P. G. da.  Sociolinguística e ensino. Campo Grande, 
MS: Ed. UFMS, No Prelo. Sociolinguística / I. L. C. ...[ET 
al.]. – Florianópolis: LLV/CCE/UFSC, 2010. VANDRESEN. 
P. (Org.) Variação e mudança no português falado na Região 
Sul. Pelotas: Educat, 2002. VIANA, S. de A. Por uma interface 

sociolinguística no livro didático de língua portuguesa: análises 
e contribuições. Dissertação (Mestrado em Linguística) – 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005. 
Bibliografi a complementar: ALKMIN, T. A. Sociolinguística: 
parte 1. In: MUSSALIN, F.; BENTES, A. C. (Orgs.). Introdução 
à Linguística: domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, 2001. 
V.1.BAGNO, M. Preconceito Linguístico: o que é, como se faz. 
31. ed. São Paulo: Loyola, 2004. BORTONI-RICARDO, S. M. 
Educação em Língua Materna: a sociolinguística na sala de aula. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2004.

TEORIA DA LITERATURA I : Natureza e função da 
literatura. As dimensões da literatura: sociocultural, histórica e 
estética. A linguagem literária. A obra e o leitor: a estética da 
recepção. A organicidade dos gêneros literários: lírico, dramático. 
Rupturas genealógicas. Bibliografi a Básica: ARÁUJO, A. G. 
de. Teoria da literatura I. – Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 
2009. CULLER, J. Teoria da literatura: uma introdução. (trad. 
Sandra Vasconcelos). São Paulo: Beca, 1999. RENNÓ, A. de 
C.. Teoria da literatura I. – Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 
2010. Bibliografi a Complementar: EAGLEATON, T. Teoria da 
literatura: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
FRIEDRICH, H. Estrutura da lírica moderna: problemas atuais 
e suas fontes. (trad. Marise M Curioni e Dora F. da Silva). São 
Paulo: Duas Cidades, 1978. GOLDSTAIN, N. Versos, sons e 
ritmos. São Paulo: Ática, 2002.

TEORIA DA LITERATURA II : A organicidade dos gêneros 
literários: épico. Rupturas genealógicas. Conceitos fundamentais 
da teoria da narrativa: foco narrativo, personagem, tempo e 
espaço. Os gêneros narrativos provenientes da oralidade. Os 
gêneros narrativos provenientes da tradição escrita. Bibliografi a 
Básica: FERREIRA, E. A. G. R. Teoria da literatura II. – Campo 
Grande, MS: Ed. UFMS, 2010. CANDIDO, A. A personagem 
de fi cção. São Paulo: Perspectiva, 1976. CULLER, J. Teoria 
da literatura: uma introdução. (trad. Sandra Vasconcelos). São 
Paulo: Beca, 1999. Bibliografi a Complementar: FIORIN, L. F. 
Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006. 
FRANK, J. A forma espacial na literatura moderna. Revista 
USP. São Paulo, n. 58, p. 225-224, julho/agosto 2003.NUNES, 
B. O tempo na narrativa. São Paulo: Ática, 2003.

TÓPICOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL : Flexibilização 
de critérios e procedimentos pedagógicos que levem em 
consideração a diversidade dos alunos na Educação Especial. 
Estudo de linguagens especiais exóticas. Técnicas, procedimentos 
e estratégias de ensino voltado para esse tipo de ensino. 
Metodologias de avaliação e promoção que contemplem as 
diferenças individuais dos alunos. Bibliografi a Básica: BRASIL. 
Secretaria da Educação Básica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: adaptações Curriculares. Estratégias para a Educação 
de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Brasília: 
SEF: SEESP, 1998. Disponível em: http://www.ines.org.br/
paginas/downloads/adaptacao.pdf. FERREIRA, J. R. Educação 
Especial, Inclusão e Política Educacional: Notas Brasileiras. In: 
RODRIGUES, D. A. (Org.). Inclusão e Educação: Doze Olhares 
sobre a Educação Inclusiva. São Paulo: Summus Editorial, 2006. 
p.85-114. PIRES, J. A questão ética frente às diferenças: uma 
perspectiva da pessoa como valor. In: MARTINS, L. A. R. et 
al (Orgs). Inclusão: Compartilhando Saberes. Petrópolis: Vozes, 
2006. p.78-94. Bibliografi a Complementar: DEL PRETTE, Z. 
A.; DEL PRETTE, A. Aprendizagem de habilidades sociais na 
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infância. In: DEL PRETTE, Z. A.; DEL PRETTE, A. (org.). 
Psicologia das habilidades sociais na infância: teoria e prática. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. p.50-70. COZBY, P. C. Delineamento 
experimental: objetivos e ciladas. In: Cozby, P. C. Métodos de 
pesquisa em ciências do comportamento. São Paulo: Atlas, 2003. 
p.171-194. COZBY, P. C. Delineamentos quase-experimentais, 
delineamentos com sujeito único e delineamentos de pesquisa 
sobre desenvolvimento. In: Cozby, P. C. Métodos de pesquisa em 
ciências do comportamento. São Paulo: Atlas, 2003. p.237-256.

5.5 POLÍTICA DE IMPLANTAÇÃO DO CURRÍCULO
A resolução (COEG) n°113 de 11 de abril de 2006 manifesta-

se favorável à criação do Curso de Letras Português/Espanhol – 
licenciatura na modalidade a distância, do Sistema Universidade 
Aberta do Brasil, a ser ofertado pela Coordenadoria de Educação 
Aberta e a Distância, da Reitoria (CED/RTR), da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul.

O Currículo foi elaborado pela primeira coordenação do 
curso e atualizado pela atual coordenação ouvindo o colegiado 
do curso. Este currículo vem sendo implementado desde 2008, 
quando foram abertos os primeiros 5 polos da EAD (UAB I). 
Em 2009, nos 4 polos de UAB II e em 2010 nos 2 polos de 
UAB III, o novo currículo, adaptado às Diretrizes Curriculares 
de Formação de Professores da Educação Básica, foi implantado 
em sua totalidade, respeitados os limites legais deste projeto.

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação, no contexto do Projeto Político-Pedagógico do 

curso, na modalidade do EaD, é entendida, na perspectiva de 
Neder (1996), como uma atividade política que tem por função 
básica subsidiar tomadas de decisão.

Nesse sentido, o processo de avaliação desse Projeto 
pressupõe não só análises e refl exões relativas a dimensões 
estruturais e organizacionais do projeto, numa abordagem 
didático-pedagógica, como também a dimensões relativas aos 
aspectos políticos do processo de formação.

Dentre os aspectos de maior signifi cação para o processo de 
tomada de decisões relativas ao curso destacam-se: avaliação da 
proposta curricular; a avaliação da aprendizagem; a avaliação do 
material didático; a avaliação da orientação acadêmica; a avaliação 
do sistema de comunicação da EaD. Nesse projeto, é dado destaque 
para a avaliação de aprendizagem, uma vez que os outros aspectos 
são trabalhados mediante de subprojetos específi cos.

6.1. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM
O processo de avaliação de aprendizagem na Educação a 

Distância, embora possa, segundo Neder (1996), se sustentar em 
princípios análogos aos da educação presencial, requer tratamento 
e considerações especiais em alguns aspectos: primeiro, porque 
um dos objetivos fundamentais da Educação a Distância deve ser 
a de obter dos alunos não só a capacidade de reproduzir ideias ou 
informações, mas, sobretudo, a capacidade de produzir conheci-
mentos, analisar e posicionar-se criticamente frente às situações 
concretas que se lhes apresentem.

Segundo, porque no contexto da EAD o aluno não conta, co-
mumente, com a presença física do professor. Por este motivo, faz-
-se necessário desenvolver métodos de trabalho que oportunizem 
ao aluno: buscar interação permanente com os professores e com 
os orientadores acadêmicos todas as vezes que sentir necessidade; 
obter confi ança frente ao trabalho realizado, possibilitando-lhe não 
só o processo de elaboração de seus próprios juízos, mas também 
de desenvolvimento de sua capacidade de analisá-los.

O trabalho do professor conteudista, então, ao organizar o 
material didático básico para a orientação do aluno, deve contribuir 
para que todos questionem aquilo que julgam saber e, principal-
mente, para que questionem os princípios subjacentes a esse saber.

Nesse sentido, a relação teoria-prática coloca-se como im-
perativo no tratamento do conteúdo selecionado para o curso, e 
a relação intersubjetiva, dialógica, professor/aluno, mediada, por 
textos e orientadores pedagógicos, é fundamental.

O que interessa, portanto, no processo de avaliação de aprendi-
zagem, é analisar a capacidade de refl exão crítica dos alunos frente 
a suas próprias experiências, a fi m de poderem atuar, dentro de seus 
limites, sobre o que os impede de agir para transformar aquilo que 
julgam limitado em termos do Projeto Político-Pedagógico do curso.

No curso de Letras, habilitação Português e Espanhol, há uma 
preocupação, em razão do exposto acima, em desencadear um 
processo de avaliação que possibilite analisar como se realiza não 
só o envolvimento do aluno no seu cotidiano, mas também o surgi-
mento de outras formas de conhecimento, obtidas de sua prática e 
experiência, a partir dos referenciais teóricos trabalhados no curso.

Para tanto, é estabelecida uma rotina de observação, descrição 
e análise contínuas da produção do aluno que, embora se expresse 
em diferentes níveis e momentos, não deve alterar a condição 
processual da avaliação como se explicita a seguir:

Num primeiro momento, busca-se observar e analisar como 
se dá o processo de estudo do aluno: se está conseguindo acom-
panhar as abordagens e discussões propostas no material didático; 
quais os graus de difi culdades encontrados na relação com os 
conteúdos trabalhados; como é seu relacionamento com orientação 
acadêmica; como desenvolve as propostas de aprofundamento 
de conteúdos; qual sua busca em termos de material de apoio, 
sobretudo bibliográfi co; a busca de um processo de interlocução 
permanente com professores e orientadores; como se relaciona 
com outros alunos do curso; se realiza as tarefas propostas em 
cada área de conhecimento; se utiliza diferentes canais para sua 
comunicação com a orientação acadêmica e com os professores; se 
é capaz de estabelecer relações entre o conhecimento trabalhado e 
sua prática pedagógica; se faz indagações e questionamentos sobre 
as abordagens propostas; se tem problemas de ordem pessoal ou 
profi ssional interferindo no seu processo de aprendizagem.

O acompanhamento feito nesse nível se dá através da orien-
tação acadêmica, com descrição em fi chas individuais e com cri-
térios para análise do envolvimento do aluno no processo. Cada 
orientador acadêmico se responsabiliza por um grupo de 25 alunos, 
para que possa acompanhar individualmente cada acadêmico.

Caso o aluno não apresente um desempenho satisfatório em 
termos de compreensão dos conteúdos trabalhados, ele é aconselha-
do a refazer seu percurso, aprofundando e ampliando suas leituras.

Somente depois de atender as exigências desse nível, o aluno 
é aconselhado a participar do seguinte.

Num segundo momento, busca-se observar em que medida o 
aluno está acompanhando o conteúdo proposto em cada uma das 
áreas de conhecimento: se é capaz de posicionamentos crítico-
-refl exivos frente às abordagens trabalhadas e frente a suas expe-
riências. Nesse nível, o aluno realiza avaliações formais, sempre 
presenciais, com proposições, questões e temáticas que lhe exijam 
não só um nível de síntese dos conteúdos trabalhados, mas também 
a produção de textos escritos, com nível de estruturação que um 
texto acadêmico exige. Essas questões ou proposições são elabo-
radas pelos professores responsáveis pelas áreas de conhecimento, 
com a participação do orientador acadêmico.

Este nível de avaliação é também descrito e registrado nas 
fi chas individuais do aluno.



 20 • BOLETIM DE SERVIÇO-UFMS Nº 5203 • SEGUNDA-FEIRA • 2 DE JANEIRO DE 2012

Resumindo, a postura de avaliação assumida no ensino-
-aprendizagem pressupõe por um lado, uma compreensão do 
processo epistêmico de construção do conhecimento e, por outro, 
a compreensão da ação de avaliar como processo eminentemente 
pedagógico de interação contínua entre aluno/conhecimento/
professor.

Embora a avaliação se dê de forma contínua, cumulativa, 
descritiva e compreensiva, é possível particularizar três momentos 
no processo:

- Acompanhamento do percurso de estudo do aluno, mediante 
diálogos e entrevistas com os orientadores acadêmicos;

- Produção de trabalhos escritos que possibilitem sínteses dos 
conhecimentos trabalhados.

Somente após a realização e a participação nesses três mo-
mentos de avaliação é que é feita a valoração fi nal do desempenho 
do aluno.

Caso o aluno não tenha o desempenho desejado, ele deve re-
fazer seus estudos na área de conhecimento em que não alcançou 
os objetivos pretendidos, submetendo-se a uma nova avaliação 
escrita, no semestre subsequente.

Ao fi nal dos módulos, esses dados serão repassados à CAE 
para o registro geral.

A seguir, são apresentados os elementos que compõem o sistema 
de avaliação, de acordo com a Resolução nº 233, de 16 de setembro 
de 2011, que alterou a Resolução nº 30, de 4 de agosto de 2008:

“Art. 33. Para ser aprovado na(s) disciplina(s) ou conteúdo(s) 
o aluno deverá ter participado ao menos de setenta e cinco por 
cento das atividades a distância, cem por cento das atividades 
presencias, e ter obtido a Média de Aproveitamento-MA igual ou 
superior a 5,0 (cinco), a ser registrada em seu Histórico Escolar.”

“Art. 34. Para ser aprovado no módulo, nos cursos estruturados 
essencialmente em módulos e unidades temáticas, o aluno deverá 
ter participado ao menos de setenta e cinco por cento das atividades 
a distância, cem por cento das atividades presenciais programadas 
no módulo, e ter obtido a Média de Aproveitamento-MA igual ou 
superior a 5,0 (cinco), a ser registrada em seu Histórico Escolar.”

“Art. 35. O aluno que atender as condições determinadas nos 
arts. 33 e 34, mas com MA inferior a 5,0 (cinco), deverá submeter-
-se ao Exame Final (EF), consistindo, obrigatoriamente, de uma 
prova escrita, podendo ser complementada por prova prática e/
ou oral, se prevista no Plano de Ensino.”

6.2. SISTEMA DE AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO
Fundamentada na Lei nº 10.861, de 14.04.2004, que instituiu 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINA-
ES), que visa promover a avaliação das instituições de cursos e 
desempenho de acadêmicos (ENADE), a UFMS designou uma 
equipe que compôs a Comissão Própria de Avaliação da UFMS 
(CPA/UFMS), que organizou e elaborou os instrumentais, a fi m 
de orientar os Coordenadores de cursos sobre a autoavaliação dos 
cursos. A referida comissão é composta por docentes, técnico-ad-
ministrativos e discentes, havendo para cada titular um suplente.

A CPA/UFMS disponibilizou um link no endereço eletrônico 
da UFMS (www.ufms.br) para acesso de documentos e relató-
rios. A metodologia adotada pela CPA/UFMS foi encaminhada 
à CONAES/MEC, constituída de etapas e análise das dimensões 
fi xadas pela Lei nº 10.861/2004.

Foi fi xado um cronograma para as ações referentes às Co-
ordenações de cursos de graduação, que a CPA/UFMS está 
coordenando, para a consecução da autoavaliação prevista pelo 

SINAES, a avaliação discente do curso e das disciplinas cursadas 
no ano anterior, a ser realizada de forma eletrônica em razão da 
informatização do instrumento de avaliação fi xado pela Resolução 
CAEN nº 167, de 04.10.2000. O formulário encontra-se disponí-
vel no endereço da CPA/UFMS (www.ledes.net/siai), conforme 
informa a CI nº 3, de 21.11.2005, do Presidente da CPA/UFMS 
para a Coordenação do curso.

Ao fi nal de cada ano letivo será aplicado um questionário 
entre os acadêmicos e professores do curso, cujo objetivo será o 
de acompanhar a evolução dos resultados de aprendizagem e as 
metodologias aplicadas aos conteúdos, além da contribuição destes 
na realidade escolar. O resultado desses questionários será discu-
tido em reuniões ordinárias do Colegiado do curso que tomará as 
providências necessárias para a melhoria da qualidade do mesmo.

Dando continuidade ao processo avaliativo, será promovido 
um seminário entre as diversas turmas dos municípios envolvidos, 
momento no qual será apresentado o resultado da avaliação e será 
elaborado o planejamento das atividades do ano seguinte, levando-se 
em conta os pontos fortes e fracos, a fi m de adotar estratégias de ação.

Será efetuado também acompanhamento dos egressos para obser-
var, dentre outros aspectos, o desempenho profi ssional dos mesmos.

6.3. PROJETO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DO CURSO

De acordo com o informado no item anterior sobre o Sistema 
de Autoavaliação do Curso, a CPA/UFMS disponibilizou um link 
no endereço eletrônico da UFMS (www.ufms.br) para acesso de 
documentos e relatórios. A metodologia adotada pela CPA/UFMS 
foi constituída de etapas e análise das dimensões fi xadas pela Lei 
nº 10.861/2004.

Além da avaliação discente do curso e das disciplinas cursadas 
no ano anterior, realizada de forma eletrônica, a CPA/UFMS foi 
constituída dos seguintes itens:

- a descrição quantitativa de todos os dados referentes ao 
curso (acadêmicos, matrículas, pendências, rendimento, desis-
tências, etc.)

- a avaliação dos impactos sociais do curso;
- a avaliação das atividades dos docentes que atuam no curso;
- a avaliação do suporte administrativo às atividades do curso, e;
- a primeira avaliação do curso (em conjunto com os respon-

sáveis pelo curso), será realizada a partir de 2010.

7. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS AO 
ENSINO DE GRADUAÇÃO

Receberão apoio do colegiado de curso as atividades acadê-
micas promovidas por acadêmicos e professores, como: projeto 
de ensino, trote cultural, viagem de estudo, seminário de ensino, 
entre outras atividades.

7.1. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
O Estágio Obrigatório do Curso de Letras/CED/UFMS é 

desenvolvido por meio de orientação e de supervisão contínuas, 
proporcionando ao aluno a oportunidade de integrar e de aplicar os 
conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Apresenta-se como 
uma atividade curricular obrigatória de treinamento prático, de 
aprimoramento técnico, cultural, científi co e de relações humanas, 
visando à complementação do processo ensino-aprendizagem.

São objetivos do Estágio Obrigatório:
- integrar teoria e prática em situações reais ou o mais próximo 

possível do real;
- propiciar a avaliação do trabalho acadêmico desenvolvido 

pelo curso;
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- oportunizar a demonstração de atitudes críticas e autônomas;
- estimular a iniciativa para a resolução de problemas na área 

profi ssional, aperfeiçoando e adquirindo novas técnicas de trabalho.
A Comissão de Estágio Obrigatório (COE) é responsável pela 

providência, junto aos órgãos superiores da UFMS, dos convênios 
necessários para a plena execução do Estágio Obrigatório.

O aluno que já exerce o magistério poderá requerer à COE 
autorização para realizar o Estágio Obrigatório na escola em que 
estiver lotado.

A fi m de atender as habilitações: Língua Portuguesa no Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, Literaturas de Língua Portuguesa no 
Ensino Médio, Língua Espanhola no Ensino Fundamental e no Ensino 
Médio, o Estágio Obrigatório deverá ser cumprido sob a forma de Áreas:

a) Áreas do Ensino Fundamental (no 5º e 6º semestre do 
Curso de Letras)

- Estágio Obrigatório em Língua Portuguesa I (Total h/estágio 85h)
- Estágio Obrigatório em Língua Espanhola I (Total h/estágio 85h)

b) Áreas do Ensino Médio (no 7º e 8º semestre do Curso de Letras)
- Estágio Obrigatório em Língua Portuguesa II (Total h/

estágio 85h)
- Estágio Obrigatório em Língua Espanhola II (Total h/estágio 85h)
- Estágio v em Literaturas de Língua Portuguesa I (Total h/

estágio 85h)

Será avaliada a participação de pelo menos 75% de frequência 
às aulas teóricas conforme calendário da COE, e desenvolvimento 
das atividades práticas propostas.

O regulamento de Estágio Obrigatório do curso de Letras, 
aprovado pelo colegiado do curso, encontra-se no ANEXO 1 
deste documento.

7.1.1 ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
O estágio não-obrigatório: é aquele de natureza opcional, 

com a fi nalidade de complementar os conhecimentos teóricos e 
práticos do acadêmico e pode ser considerado como Atividade 
Complementar.

7.2. PRÁTICA DE ENSINO
As 400 horas de prática como componente curricular, viven-

ciadas ao longo do curso, conforme determina o parágrafo I do 
Artigo 1º da Resolução CNE/CP 2, de 19/02/2002, estão diluídas 
nas disciplinas das três grandes áreas do curso de Letras, quais 
sejam: Língua Portuguesa, Literaturas e Língua Espanhola. Sendo 
assim, cada disciplina referente às áreas citadas trabalhará o seu 
conteúdo teórico paralelamente a sua dimensão prática, o que 
implica dizer que as disciplinas de prática de ensino ocorrerão 
paralelamente às disciplinas teóricas e serão ministradas pelos 
mesmos professores. Diante disso, as disciplinas básicas do curso 
assumem a seguinte confi guração:

Disciplina: Carga Horária:
Prática de Ensino de Línguas e Literatura I 102
Prática de Ensino de Línguas e Literatura II 102
Prática de Ensino de Línguas e Literatura III 102
Prática de Ensino de Línguas e Literatura IV 102

Adota-se aqui essa forma de prática para atender a referida 
Resolução e também por acreditar que:

Uma concepção de prática mais como componente curricular 
implica vê-la como uma dimensão do conhecimento, que tanto 
está presente nos cursos de formação nos momentos em que se 

trabalha na refl exão a atividade profi ssional, como durante o es-
tágio nos momentos em que se exercita a atividade profi ssional 
(Parecer CNE/CP 9/2001, p. 22).

Entende-se que esta fl exibilização nos vários modos de fazer 
prática atende ao Artigo 65 da LDB no que diz respeito à associa-
ção entre teoria e prática e ainda permite uma articulação com as 
demais disciplinas, não se restringindo apenas ao estágio.

Neste sentido, observa-se um reforço para esta afi rmação no 
Artigo 12, Parágrafo 3º da Resolução 1/2002 onde cita:

No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os 
componentes curriculares de formação, e não apenas nas discipli-
nas pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática.

Ainda nesta Resolução, no Artigo 13 enfatiza-se que:
Em tempo e espaço curricular específi co, a coordenação da dimen-

são prática transcenderá o estágio e terá como fi nalidade promover a 
articulação das diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar.

No componente prático de cada disciplina procura-se realizar: 
atividades práticas abordando a questão metodológica ligada à 
prática de ensino em Língua Portuguesa, em Língua Espanhola 
e em Literaturas, organização de palestras, seminários, debates, 
projetos, confecção de materiais, bem como a refl exão sobre as 
novas tendências na prática de ensino em Línguas e Literaturas.

Desse modo, com a perspectiva de oferecer elementos que 
contribuam para a formação profi ssional daquele que terá o rele-
vante papel de pessoa que ensina, esta disciplina proporcionará, 
por intermédio da simulação de vivências didáticas em sala de 
aula (situações do cotidiano escolar), refl exões críticas e debates 
sobre os referenciais teóricos, assim como o papel do professor 
e sua prática docente, sendo este capaz de diagnosticar e tomar 
decisões adequadas que favoreçam a aprendizagem de conteúdos 
e que desenvolvam as capacidades necessárias à formação do 
indivíduo na sociedade contemporânea.

7.3 TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
Pelo fato de as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso 

de Letras não estabelecerem como obrigatória a realização do 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o curso de Letras Por-
tuguês/Espanhol da EAD optou por não incluí-lo em suas ativi-
dades obrigatórias, pois a atual confi guração da EAD torna esse 
trabalho bastante difícil já que não temos o número necessário 
de professores orientadores por aluno. Além disso, este projeto 
segue o formato do Projeto Político Pedagógico do curso de Letras 
Português/Espanhol presencial da UFMS que também não prevê 
o TCC como uma atividade obrigatória.

7.4. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Conforme Resolução nº 30, de 4 de abril de 2008 as atividades 

complementares fazem parte da estrutura curricular do curso e são 
objetos de regulamento específi co (anexo a este projeto).

As atividades acadêmicas não-obrigatórias, ou seja, o conjunto 
de eventos desenvolvidos pelo aluno, não previstos no plano de 
ensino das disciplinas, dos conteúdos ou das unidades de uma série 
ou módulo, pode ser aproveitado em atividades complementares.

A responsabilidade pelo acompanhamento e cumprimento 
das atividades complementares deve ser de um tutor indicado 
pelo Colegiado de Curso.

No curso de Letras Português/Espanhol da EAD, existe o 
coordenador de atividades complementares. Esta função é exer-
cida por um professor do quadro efetivo do curso, indicado pelo 
Colegiado e recebe ajuda de um tutor a distância.

A carga horária das atividades complementares, na estrutura cur-
ricular, pode representar até 15% (quinze por cento) da carga horária 
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total fi xada para o curso, salvo se o curso for desenvolvido mediante 
convênio ou consórcio com a participação de outras instituições.

Nos termos da Resolução acima citada, e de acordo com o es-
tabelecimento na estrutura do curso de Letras – Licenciatura Plena 
na modalidade de ensino à distância CED/ UFMS, o cumprimento 
da carga horária mínima de 200 horas, fi xada para as Atividades 
Complementares, é requisito indispensável à conclusão do curso e à 
colação de grau. As atividades complementares constarão de: ativi-
dades acadêmicas, científi cas ou culturais a serem desenvolvidas, na 
universidade ou fora dela, ao longo do curso de graduação. As horas 
devem ser cumpridas fora do horário regular das aulas e podem ser 
desenvolvidas em monitorias, disciplinas eletivas, projetos de pes-
quisa, participação em eventos e em congressos, visitas a museus e 
exposições, etc. Somente será convalidada a participação em eventos 
cadastrados pela Coordenação de Atividades Complementares.

A coordenação operacional das Atividades Complementares 
do Curso de Letras CED/ UFMS será exercida por um professor 
do curso, designado pelo Colegiado de curso.

Todas as atividades realizadas deverão ser comprovadas pelo 
próprio aluno, mediante atestados certifi cados, para serem entregues 
ao professor coordenador das Atividades Complementares, que man-
terá uma pasta para cada aluno regularmente matriculado no curso.

O aluno que pretende aproveitar a participação em eventos 
como Atividades Complementares que ocorram durante o período 
de aula deverá comunicar sua ausência, com antecedência, de no 
mínimo 24 horas, aos professores das disciplinas, mas não terá 
direito ao abono de faltas.

Somente serão computadas, a título de Atividades Comple-
mentares, aquelas realizadas durante o período estabelecido para 
a integralização do curso.

Será considerado aprovado nas Atividades Complementares 
o aluno que cumprir 200 horas em atividades extraclasse.

O regulamento de Atividades Complementares, aprovado pelo 
colegiado do curso, encontra-se no ANEXO 2 deste documento.

7.5. PARTICIPAÇÃO DO CORPO DISCENTE NA AVALIAÇÃO 
DO CURSO

Dois representantes discentes, um do Conselho de Departa-
mento e outro do Colegiado de curso deverão compor a elaboração 
de requisitos para análises de propostas de avaliação do curso, 
bem como compor a efetiva avaliação, quando esta entrar em 
vigor. Os discentes do curso de Letras/CED deverão participar 
na avaliação do curso e das disciplinas cursadas no ano anterior 
realizado de forma eletrônica, já que a CPA/UFMS informatizou 
o instrumento de avaliação. Este formulário encontra-se no seu 
endereço eletrônico (www.ledes.net/siai). O Colegiado de curso 
promoverá divulgação do endereço eletrônico e fará campanha 
para que todos os acadêmicos façam sua avaliação. Além disso, 
os docentes e a direção estarão sempre atentos para ouvir suas 
sugestões, dúvida e reclamações.

7.6. PARTICIPAÇÃO DO CORPO DISCENTE NAS ATIVIDA-
DES ACADÊMICAS

Os acadêmicos do curso de Letras/ CED serão incentivados 
à participação em diferentes atividades:

- em atividades de monitoria de ensino e graduação;
- em Projetos de Ensino e Graduação (PEG);
- em programas/projetos/atividades de iniciação científi ca ou 

em práticas de investigação;
- em atividades de extensão;
- em atividades da Bolsa Trabalho;
- em atividades articuladas com a comunidade.

7.6.1. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE MONITORIA 
DE ENSINO

A monitoria de ensino de graduação voluntária está regu-
lamentada pela Resolução COEG nº 33, de 10.03.2004, cujos 
principais objetivos são:

- incentivar a participação do acadêmico nas atividades de 
ensino de graduação;

- despertar no acadêmico o interesse pela docência e lhe as-
segurar uma formação profi ssional adequada;

- contribuir com a qualidade de ensino de graduação;
- contribuir para a construção do Projeto Político-Pedagógico do curso.
A seleção dos acadêmicos para as disciplinas é realizada pelos 

departamentos onde estão lotadas as disciplinas, devendo cumprir, 
no mínimo, cinco horas semanais.

8. DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS
O material didático do curso, no âmbito da proposta curricular, 

confi gura-se como um dos dinamizadores da construção curricu-
lar e também como um balizador metodológico. É pelo material 
didático que são feitos os recortes das áreas de conhecimento tra-
balhadas no curso, além do direcionamento metodológico proposto 
através dos conceitos: Historicidade/Construção/ Diversidade.

O Material didático do curso será produzido pelos professores 
das universidades que fazem parte do Consórcio.

Dentre os materiais didáticos básicos do curso estão:
Textos escritos
Os textos serão produzidos por uma equipe de professores 

denominados de Conteudistas que deverão ser escolhidos entre 
os professores da UFMS específi cos de cada área, ou em sendo 
necessários serão contratados professores especifi camente para 
produção dos materiais.

A fi m de garantirmos a qualidade do material produzido a UFMS, 
no âmbito da editora da instituição, criou-se uma Comissão Editorial 
específi ca para as publicações da Educação a Distância, garantindo 
desta forma a qualidade do material produzido, não somente no âm-
bito do Curso, como nas demais publicações da CED/RTR.

Livros: os livros indicados pelos autores dos fascículos como 
leitura obrigatória e complementar estarão à disposição dos alunos 
na biblioteca dos centros de apoio. Além disso, no planejamento 
dos seminários temáticos semestrais, são indicados livros para 
as pesquisas bibliográfi cas necessárias ao desenvolvimento dos 
temas propostos.

Artigos de Revista e Jornais: os coordenadores de área devem 
selecionar artigos de revistas e jornais relativos aos temas estuda-
dos e disponibilizá-los aos orientadores acadêmicos e alunos do 
curso, oportunizando, assim, uma maior dinamicidade na constru-
ção do currículo. Além dos textos sugeridos pelos coordenadores 
de área, os alunos serão incentivados a buscarem outros textos, 
principalmente via internet;

Artigos de professores da UFMS: produzidos especialmente 
para o curso, com vista a aprofundamento de questões abordadas 
pelos alunos no processo de estudo.

Hipertextos: Os professores das diferentes áreas poderão 
indicar ou produzir textos multimídias para o curso, em forma de 
CD ROM específi cos ou para serem veiculados no ambiente de 
aprendizagem organizado para o curso.

Textos Audiovisuais: Serão utilizados no curso os vídeos 
recomendados pelos autores dos fascículos como material comple-
mentar. Além disso, os coordenadores de área estarão incentivando 
leituras de vídeos que ampliem as possibilidades de compreensão 
e aprofundamento dos conteúdos trabalhados. Nos centros de 
apoio será organizada uma videoteca com os vídeos educativos 
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considerados indispensáveis pelos autores dos fascículos e pelos 
professores do curso. Serão produzidos também vídeos pelos au-
tores e orientadores de área a respeito de assuntos que julgarem 
oportuno na dinâmica da construção curricular.

Textos orais: Farão parte também da dinâmica curricular, as 
palestras, seminários e conferências proferidas por ocasião da 
realização dos seminários presenciais e os veiculados através de 
videoconferência, especialmente para os alunos do curso.

Textos dos alunos: À medida que os alunos vão produzindo seus 
textos resultados dos estudos e pesquisas realizados, os mesmos 
estarão disponíveis na biblioteca do Centro de Apoio para consulta.

9. PLANO DE INCORPORAÇÃO DOS AVANÇOS 
TECNOLÓGICOS AO ENSINO DE GRADUAÇÃO

O curso de Letras/ CED conta com laboratórios de infor-
mática em cada centro de apoio. Estes laboratórios contam com 
computadores ligados à internet.  Estão previstas as instalações 
das web salas, sendo duas na CED/ UFMS (em Campo Grande) e 
oito nos centros de apoio. Para a realização das aulas os professo-
res utilizam-se dos recursos de videoaulas e web conferência. O 
curso de Letras/ CED já é oferecido através de ambiente virtual, 
da Plataforma Moodle.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista que um Projeto é um plano que propõe a 

implementação, mediante justifi cativas cabíveis e objetivos fac-
tíveis, em determinado prazo de tempo, de determinadas ações e 
situações, este Projeto Político-Pedagógico do curso de Letras, 
com habilitação em Português/Espanhol estabelece as metas do 
Curso de Letras CED/ UFMS.

No entanto, como nenhum projeto é individual, para que as 
ações e as situações vislumbradas por este Projeto tornem-se uma 
realidade é necessária a mobilização não somente do curso de Letras, 
há também as tarefas que cabem ao CED, à UFMS e ao Governo 
Federal, especialmente por meio do MEC e dos órgãos de fomento 
ao ensino e à pesquisa. São tarefas como: contratação de docentes e 
de técnicos administrativos por via de concurso público; construção 
e manutenção da infraestrutura da universidade; apoio efetivo à 
melhoria do ensino básico do setor público, para que seus egressos 
possam cursar uma universidade pública e de ótima qualidade.

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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prática de pesquisa. Adamantina: Omnia, 2002.

RESOLUÇÃO Nº 313, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

Aprovar o Calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho 
de Ensino de Graduação da Fundação Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, para o ano de 2012, conforme segue:

34ª Reunião - 16 de março (6ª feira)
35ª Reunião - 15 de junho (6ª feira)
36ª Reunião - 14 de setembro (6ª feira)
37ª Reunião - 23 de novembro (6ª feira)

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 314, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os documentos constantes do 
Processo nº 23104 011098/2011-29, resolve:

Deferir a solicitação do acadêmico Marlon Corumbá Bezerra, 
quanto à dilação de prazo por dois semestres letivos, 2011/2 e 
2012/1, para integralização do Curso de Administração do Câm-
pus de Aquidauana.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 315, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os documentos constantes do 
Processo nº 23104 011436/2011-22, resolve:

Deferir a solicitação da acadêmica Elinei Aparecida Deova 
de Souza, quanto à dilação de prazo por dois semestres letivos, 
2012/1 e 2012/2, para integralização do Curso de Ciências Con-
tábeis do Câmpus do Pantanal.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 316, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

Deferir a solicitação dos requerentes abaixo, quanto à sua rein-
tegração aos Cursos do Câmpus de Três Lagoas, conforme segue:

. Michele Rodrigues Carmo -- Curso de Ciências Contábeis 
- Bacharelado, com rematrícula fora de prazo, para o semestre 
letivo de 2011/2 (Proc. nº 23104.011246/2011-13); e

. Wagner Costa Leite - Curso de Sistema da Informação - 
Bacharelado, com rematrícula fora de prazo, para o semestre de 
2011/2 (Proc. nº 23104.011245/2011-61).

Henrique Mongelli,
Presidente.
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RESOLUÇÃO Nº 317, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo nº 
23104.009882/2011-77, resolve:

Deferir a solicitação da requerente Pâmela Karoline Soares, 
quanto à sua reintegração ao Curso de Pedagogia - Licenciatura 
do Câmpus de Naviraí, com rematrícula fora de prazo para o 
semestre letivo de 2011/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 318, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

Deferir a solicitação dos requerentes abaixo, quanto à sua 
reintegração aos Cursos do Câmpus de Coxim, conforme segue:

. Wagner Gonçalves de Araújo, ao Curso de História - Licen-
ciatura, com rematrícula fora de prazo para o semestre letivo de 
2011/2 (Proc. nº 23104.010661/2011-41); e

. Raquel Lucas Marcelo, ao Curso de Letras - Licenciatura - 
Português/Espanhol, com rematrícula e trancamento fora de prazo 
para os semestres letivos de 2010/2, 2011/1 e 2011/2 (Proc. nº 
23104.010659/2011-72).

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 319, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo nº 
23104.01196/2011-30, resolve:

Deferir a solicitação do requerente Edimar Rocha Dias, quanto 
à sua reintegração ao Curso de Geografi a - Licenciatura do Câmpus 
de Aquidauana, com rematrícula e trancamento de matrícula fora 
de prazo, no período letivo de 2011/1.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 320, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo nº 
23104.007375/2011-07, resolve:

Deferir a solicitação da requerente Wânia Moreira Borges, 
quanto à sua reintegração ao Curso de Artes Visuais - Bacharelado 

- Habilitação em Artes Plásticas, do Centro de Ciências Humanas 
e Sociais, com rematrícula fora de prazo para os semestres letivos 
de 2010/1, 2010/2 e 2011/1; e trancamento de matrícula fora de 
prazo, nos períodos letivos de 2010/1 e 2010/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 321, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo nº 
23104.008947/2010-86, resolve:

Indeferir a solicitação do requerente José Carlos Lopes Perei-
ra, quanto à sua reintegração ao Curso de História - Licenciatura 
do Câmpus de Aquidauana.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 322, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo nº 
23104.011097/2011-84, resolve:

Deferir a solicitação do requerente Aparecido Escobar de 
Souza, quanto à sua reintegração ao Curso de Geografi a - Licen-
ciatura do Câmpus de Aquidauana, retroativa ao semestre letivo 
de 2011/1, com trancamento de matrícula fora de prazo para os 
períodos letivos de 2011/1 e 2011/2; e dilação de prazo, para os 
semestres letivos de 2012/1 e 2012/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 323, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

Deferir a solicitação dos requerentes abaixo, quanto à sua 
reintegração aos Cursos do Câmpus de Coxim, conforme segue:

. Gelson Honorato de Oliveira (Proc. 23104.010658/2011-28) - 
Curso de História - Licenciatura, com rematrícula e trancamento de 
matrícula fora de prazo, para os períodos letivos de 2011/1 e 2011/2; e

.  E lv i s  Aparec ido  Barbosa  de  Ol ive i ra  (Proc . 
23104.010660/2011-05) - Curso de Sistemas de Informação - 
Bacharelado, com rematrícula e trancamento de matrícula fora 
de prazo, para o período letivo de 2008/2; e rematrícula fora de 
prazo, para os períodos letivos de 2009/2 a 2011/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.
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RESOLUÇÃO Nº 324, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

Deferir a solicitação dos requerentes abaixo especifi cados 
quanto à sua reintegração aos Cursos do Câmpus do Pantanal, 
conforme segue:

. Mariana Leite Szochalewicz (Proc. 23104.011440/2011-
91) - Curso de Letras - Licenciatura - Habilitação em Português/
Espanhol, com rematrícula e trancamento de matrícula fora de 
prazo, para os períodos letivos de 2011/1 e 2011/2;

. Jackson Nunes de Oliveira (Proc. 23104.011437/2011-77) 
- Curso de Ciências Contábeis, com rematrícula e trancamento 
de matrícula fora de prazo, para os períodos letivos de 2010/2, 
2011/1 e 2011/2; e

. Carlos Marcelo de Oliveira Pereira (Proc. 23104.011438/2011-
11) - Curso de Letras - Licenciatura - Habilitação Português/Inglês, 
com rematrícula e trancamento de matrícula fora de prazo, para 
o segundo período letivo de 2011.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 325, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo nº 
23104.007493/2011-15, resolve:

Deferir a solicitação da requerente Luana Dutra Brandão, 
quanto à sua reintegração ao Curso de História - Licenciatura do 
Centro de Ciências Humanas e Sociais, com rematrícula fora de 
prazo para o período letivo de 2008/2, e trancamento fora de prazo 
para os períodos letivos de 2008/2 e 2009/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 326, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

Deferir a solicitação dos requerentes abaixo especifi cados, 
quanto à sua reintegração aos Cursos do Centro de Ciências Exatas 
e Tecnologia, conforme segue:

. Leonardo Rodrigues Congro (Proc. 23104.009923/2011-25) 
- Curso de Engenharia Ambiental, com rematrícula fora de prazo, 
para o período letivo de 2010/2; e trancamento fora de prazo, para 
os períodos letivos de 2011/1 e 2011/2; e

. Bruna Fernandes Alves da Fonseca (Proc. 23104.010291/2011-
42) -  Curso de Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado, com rema-
trícula e trancamento de matrícula fora de prazo, para os períodos 
letivos de 2011/1 e 2011/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 327, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo nº 
23104.011248/2011-02, resolve:

Deferir a solicitação da requerente Paula Cecília Rocha de 
Gouvea, quanto à sua reintegração ao Curso de Geografi a - Bacha-
relado do Câmpus de Três Lagoas, com rematrícula e trancamento 
de matrícula fora de prazo, para o período letivo de 2011/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 328, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo nº 
23104.011738/2011-09, resolve:

Deferir a solicitação do requerente Vladimir Viana Silva de 
Oliveira, quanto à sua reintegração ao Curso de Direito da Facul-
dade de Direito, com rematrícula e trancamento de matrícula fora 
de prazo, para o período letivo de 2011/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 329, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o contido no Processo nº 
23104.011614/2011-15, resolve:

Deferir a solicitação da requerente Suzete Maria de Moura 
Novaes, quanto à sua reintegração ao Curso de Ciências Sociais 
- Licenciatura do Câmpus de Naviraí, com rematrícula e tranca-
mento de matrícula fora de prazo, para o período letivo de 2011/2.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 330, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:
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Art. 1º  Aprovar as Normas da Monitoria de Ensino de Gra-
duação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, nos termos do Anexo desta Resolução.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º  Revogam-se as Resoluções nº 13, de 15 de dezembro 
de 1981; e 25, de 14 de maio de 1998, do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão; e nº 110, de 16 de junho de 2010, do Con-
selho de Ensino de Graduação.

Henrique Mongelli,
Presidente.

Anexo da Resolução n? 330/2011-Coeg

NORMAS DA MONITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO DO SUL

Capítulo I
Da Finalidade

Art. 1º  A Monitoria de Ensino de Graduação é um instrumento 
para a melhoria do ensino nos Cursos de Graduação, e tem por fi -
nalidade fortalecer a articulação entre teoria, prática e a integração 
curricular em seus diferentes aspectos, e promover a cooperação 
mútua entre discentes e docente, permitindo ao acadêmico a ex-
periência com as atividades técnico-didáticas.

Art. 2º  A Monitoria de Ensino de Graduação tem como ob-
jetivos:

I - incentivar a participação do acadêmico nas atividades de 
ensino de graduação;

II - despertar no acadêmico o interesse pela docência;
III - propiciar ao acadêmico a possibilidade de utilizar o seu 

potencial, assegurando-lhe uma formação profi ssional qualifi cada; e
IV - contribuir com a melhoria da qualidade do ensino de 

graduação.

Capítulo II
Das Categorias

Art. 3º  A Monitoria de Ensino de Graduação será classifi cada 
em duas categorias:

I - bolsista: com direito à retribuição fi nanceira, sob a forma 
de bolsa; e

II - voluntária: sem direito à retribuição fi nanceira.
§ 1º  Ambas categorias terão igual tratamento no que se refere 

aos requisitos, atribuições, e cumprimento de carga horária semanal.
§ 2º  O Edital para a categoria bolsista com os critérios de de-

fi nição do quantitativo de bolsas, pela Unidade da Administração 
Setorial, de acordo com a dotação orçamentária, será divulgado 
pela Preg, no início dos semestres letivos.

§ 3º  O Edital para categoria voluntária será de responsabili-
dade da Unidade da Administração Setorial, observando o limite 
máximo de dois processos seletivos por semestre, em razão de 
eventuais desistências de monitores.

§ 4º  A Unidade da Administração Setorial poderá utilizar 
um único Edital de seleção para ambas categorias, desde que 
observado a distinção entre elas e respeitando o quantitativo de 
vagas que farão jus a bolsas divulgado pela Preg e as vagas para 

atuação voluntária defi nidas em consenso com os responsáveis 
pelas disciplinas.

§ 5º  No caso de oferecimento de disciplinas em período es-
pecial, poderá ser previsto Edital para seleção de monitores para 
o atendimento do período.

Capítulo III
Dos Requisitos

Art. 4º  Os requisitos para o exercício das atividades de Mo-
nitoria de Ensino de Graduação são:

I - estar regularmente matriculado na UFMS;
II - ter cursado na UFMS, com aprovação, a disciplina para 

a qual está concorrendo ou disciplina correlata;
III - ter disponibilidade de tempo para o exercício das ativi-

dades da monitoria;
IV - ter sido aprovado em processo seletivo específi co para 

a monitoria; e
V - ter no máximo três reprovações em disciplinas obrigatórias 

ao longo dos dois últimos semestres cursados.

Parágrafo único. Para o ingresso como Monitor Bolsista o 
acadêmico não pode estar vinculado à outra bolsa.

Capítulo IV
Das Atribuições

Art. 5º  As atribuições do Monitor de Ensino de Graduação são:
I - cumprir as Normas Regulamentares da Monitoria de Ensino 

de Graduação;
II - elaborar, junto com o docente da disciplina, o Plano de 

Atividades de Monitoria (PAM);
III - colaborar com o docente na execução do Plano de Ensino 

da disciplina;
IV - auxiliar o docente na realização de trabalhos relativos à 

disciplina e que sejam compatíveis com o seu grau de conhecimento;
V - prestar orientações teóricas e práticas aos acadêmicos da 

disciplina;
VI - coordenar grupos de trabalho ou estudo sob a supervisão 

do docente da disciplina;
VII - cumprir a carga horária da Monitoria, sem confl ito com 

o horário de suas atividades acadêmicas;
VIII - preencher a folha de frequência;
IX - elaborar os relatórios mensais; e
X - assinar o Termo de Compromisso de Monitoria de Ensino 

de Graduação, conforme modelo aprovado pela Preg.

§ 1º  O Monitor Bolsista e o Voluntário deverão cumprir a 
carga horária mínima de doze horas semanais.

§ 2º  Ao Monitor é vedada a execução de atividades de traba-
lho específi cas de docente e de técnico-administrativo da UFMS.

§ 3º  As atividades de Monitoria de Ensino de Graduação serão 
realizadas durante o período dos semestres letivos, de acordo com 
o Calendário Acadêmico da UFMS.

Art. 6º  As atribuições do docente responsável pelo Monitor são:
I - levantar o quantitativo de acadêmicos Monitores necessá-

rios para a sua disciplina e repassá-lo à Unidade da Administração 
Setorial de lotação da disciplina;

II - participar do processo seletivo específi co;
III - elaborar e apresentar ao dirigente da Unidade da Admi-

nistração Setorial de lotação da disciplina o Plano de Atividades 
de Monitoria (PAM) de cada monitor sob sua responsabilidade;
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IV - acompanhar o desenvolvimento das atividades do Monitor; e
V - encaminhar ao dirigente da Unidade da Administração Se-

torial de lotação da disciplina a folha de frequência, mensalmente, 
e o relatório fi nal, no prazo máximo de quinze dias do término das 
atividades, informando o período e as horas trabalhadas de cada 
monitor para a emissão do certifi cado.

Parágrafo único. Na categoria bolsista, a folha de frequência 
é documento indispensável para a liberação da bolsa.

Art. 7º  Compete ao Conselho de Unidade da Unidade da Ad-
ministração Setorial, Compete à Direção de lotação da disciplina:

I - fi xar a política de Monitoria de Ensino de Graduação 
quanto à defi nição: do quantitativo de monitores, da constituição 
da comissão do processo seletivo e das regras para o processo 
seletivo específi co; e

II - homologar o resultado do processo seletivo.

Art. 8°  Compete à Direção da Unidade da Administração 
Setorial de lotação da disciplina:

I - encaminhar à Preg cópia dos editais de seleção e de divul-
gação de resultado, junto com a resolução que aprova o processo 
seletivo emitida pelo respectivo Conselho, no prazo máximo de 
cinco dias de sua expedição;

II - emitir e controlar mensalmente a folha de frequência dos 
Monitores Bolsistas e encaminhá-la à Preg atendendo o calendário 
a ser divulgado aos selecionados, para efeito de liberação da bolsa;

III - manter arquivo dos documentos relativos à Monitoria de 
ambas as categorias;

IV - analisar as solicitações de substituição de Monitor, en-
caminhadas pelos professores responsáveis; e

V - emitir e registrar os certifi cados e as declarações dos 
Monitores em livro específi co.

Capítulo V
Da Seleção

Art. 9º  A Comissão do Processo Seletivo será composta de, 
no mínimo, três membros docentes do curso correspondente.

Art. 10.  Compete à comissão do processo seletivo:
I - coordenar e acompanhar a realização do processo seletivo;
II - analisar e deferir as inscrições; e
III - analisar e julgar os recursos.

Art. 11.  O Processo Seletivo de Monitor deverá considerar 
o seguinte:

I - a divulgação dos critérios de seleção, o número de vagas por 
disciplina e o período de início e término das atividades da Monitoria;

II - o acadêmico poderá candidatar-se à seleção para a monitoria 
em mais de uma disciplina, sendo vedado o exercício cumulativo;

III - para o mesmo ano letivo, o acadêmico poderá ser de-
signado para até duas monitorias, desde que as disciplinas sejam 
ofertadas em semestres distintos; e

IV - uma disciplina poderá ter mais de um Monitor, desde 
que haja solicitação do docente e anuência da sua Unidade da 
Administração Setorial, e se tratando da categoria bolsista, apenas 
uma delas seja atendida com bolsa.

Parágrafo único. O quantitativo de monitoria por acadêmico, 
por ano letivo, previsto no inciso III deste artigo, poderá ser estendi-
do no caso de oferecimento de monitoria em período letivo especial.

Art. 12.  A resolução do Conselho de Unidade da Unidade da 
Administração Setorial de lotação da disciplina deverá conter as 
seguintes informações:

I - nome do curso;
IV - nome da disciplina;
V - semestre de oferta da disciplina;
VI - nome do monitor; e
VII - nome do professor responsável.

Capítulo VI
Do Desligamento

Art. 13. O desligamento do Monitor de Ensino de Graduação 
poderá ocorrer nos seguintes casos:

I - por solicitação do Monitor;
II - por trancamento da matrícula;
III - por solicitação do docente, mediante justifi cativa; ou
IV - por aplicação de situações especiais, tratadas em regu-

lamentação específi ca, aprovada pelo Coeg.

Capítulo VII
Da Substituição

Art 14.  No caso da necessidade de substituição de Monitor 
durante o oferecimento da disciplina por motivos que não se 
enquadrem ao desligamento, será designado, preferencialmente, 
o candidato subsequente na ordem de classifi cação do processo 
seletivo, após confi rmação pelo docente responsável.

Parágrafo único. Não havendo candidatos aptos na seleção 
anterior, poderá ser realizado um novo processo de seletivo, desde 
que atenda o limite estipulado no § 3º do art. 3º, destas Normas.

Art. 15. No caso específi co da substituição na categoria bol-
sista, se houver atuação conjunta com Monitor Voluntário, à pre-
ferência será do voluntário, seguido dos candidatos subsequentes 
na ordem de classifi cação do processo seletivo.

Parágrafo único. A substituição será submetida à apreciação 
do Conselho de Unidade da Unidade da Administração Setorial 
de lotação da disciplina, devendo o ato de designação ser enca-
minhado à Preg.

Capítulo VIII
Do Certifi cado

Art. 16.  Para a expedição do Certifi cado de Monitoria de 
Ensino de Graduação deverão ser observados:

I - a emissão de resolução pelo Conselho de Unidade da Uni-
dade da Administração Setorial, ao fi nal cada semestre, indicando 
o início e o término das atividades dos Monitores de ambas as 
categorias, para homologação do Pró-Reitor de Ensino de Gra-
duação, via Instrução de Serviço;

II - o cumprimento da carga horária, com frequência mínima 
obrigatória de setenta e cinco por cento da carga horária total 
destinada às ações da Monitoria, conforme estabelecido no PAM, 
comprovado pelo relatório fi nal;

III - a indicação, do nome da disciplina, do curso de ofereci-
mento da disciplina, o período da Monitoria, a carga horária total, 
o percentual de frequência cumprida pelo Monitor observando a 
frequência mínimo do inciso anterior e, também, as assinaturas 
do docente responsável e do Diretor da Unidade da Administração 
Setorial, de lotação da disciplina;
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IV - o registro de Certifi cado em livro específi co, constando 
o número da Instrução de Serviço da Preg; e

V - a entrega do Certifi cado ao acadêmico, no prazo máximo 
de trinta dias, do término das atividades de Monitoria.

§ 1º  O Monitor terá direito ao Certifi cado de acordo com o 
período de oferecimento da disciplina, nos termos do disposto 
no inciso I, deste artigo, após a homologação por Instrução de 
Serviço do Pró-Reitor de Ensino de Graduação.

§ 2º  O Monitor que deixar de atender ao disposto no inciso I, 
deste artigo, receberá uma declaração, contendo as informações 
fi xadas no inciso III.

Capítulo IX
Disposições Gerais

Art. 17.  A Monitoria de Ensino de Graduação não gera vínculo 
empregatício de qualquer natureza.

Art. 18.  Os casos omissos serão resolvidos em primeira ins-
tância pelo Conselho de Unidade da Unidade da Administração 
Setorial de lotação da disciplina, e restando divergências, serão 
resolvidos pelo Conselho de Ensino de Graduação.

RESOLUÇÃO Nº 331, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996; a Portaria nº 4.059, MEC, de 10 de dezembro 
de 2004; e o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, e o 
que consta no Processo nº 23104.011826/2011-01, resolve:

Art. 1º  Regulamentar a oferta de disciplinas no formato semi-
presencial para os Cursos de Graduação, presenciais, da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Poderão ser ofertadas no formato semipresencial, 
disciplinas dos cursos presenciais de graduação reconhecidos, 
desde que esta oferta não ultrapasse vinte por cento da carga 
horária total do curso.

§ 1º  Para fi ns desta Resolução, caracteriza-se uma disciplina 
no formato semipresencial, como disciplina constituída por ativi-
dades presenciais e a distância.

§ 2º A mediação didático-pedagógica das atividades a dis-
tância será realizada com o uso de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC).

§ 2º  A oferta da Carga Horária do caput deste artigo deve 
estar prevista no Projeto Pedagógico do Curso.

Art. 3º  O docente responsável por ministrar disciplina na 
modalidade semipresencial deverá estar capacitado e credenciado 
para atuar na modalidade semipresencial e/ou na modalidade EaD.

§1º  Cabe à Comissão Permanente da EAD, instituída pelo 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação, analisar as solicitações de cre-
denciamento do docente, mediante critérios estabelecidos pela Preg.

§2º.  Compete à Preg realizar o credenciamento, após mani-
festação da comissão.

Art. 4 º Cabe à Comissão Permanente da EAD analisar os 
Planos de Ensino das disciplinas ofertadas nesta modalidade.

§1º  O Plano de Ensino deverá ser encaminhado pelo Coor-
denador de Curso à Comissão no prazo estabelecido pela Preg.

§2º  Os demais procedimentos referentes ao Plano de Ensino 
devem ser realizados de acordo com a legislação vigente.

Art. 5º Somente as disciplinas teóricas poderão ser ofertadas 
na modalidade semipresencial.

§1º  Das disciplinas que envolvam atividades teóricas e prá-
ticas, somente a parte teórica poderá ser oferecida na modalidade 
semipresencial.

§2º  As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade 
referida no caput deverão ser presenciais.

Art. 6º  As disciplinas e o respectivo percentual oferecido a 
distância serão defi nidos na lista de oferta.

Art. 7º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Henrique Mongelli,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 332, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando o contido no Processo nº 
23104.011826/2011, resolve:

Art. 1º  Instituir a Comissão Permanente da EAD para sub-
sidiar a implantação e a implementação de ações voltadas para 
acompanhamento, planejamento, fortalecimento e a expansão 
do ensino a distância, dos Cursos de Graduação da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º  A Comissão será composta por cinco membros do-
centes, pertencentes à Carreira do Magistério Superior da UFMS, 
com a experiência e capacitação na área de EaD, indicados e 
designados pelo Pró-Reitor de Ensino de Graduação.

Parágrafo único. O Presidente da Comissão será o Chefe da 
Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância da Preg.

Art. 3º  Compete à Comissão:
I - elaborar propostas de normas e critérios para disciplinar 

as ações do ensino a distância;
II - analisar propostas de atividades de ensino, que envolvam 

a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs);
III - analisar os processos de criação e implantação de Cursos 

de Graduação na modalidade a distância;
IV - analisar os Planos de Ensino de disciplinas oferecidas no 

formato semipresencial;
V - analisar as solicitações de credenciamento de docentes 

para atuar no ensino a distância; e
VI - demais atribuições estabelecidas pelo Conselho de Ensino 

de Graduação.

Art. 4º  Os casos omissos são resolvidos pelo Conselho de 
Ensino de Graduação.

Art. 5º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Henrique Mongelli,
Presidente.
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RESOLUÇÃO Nº 333, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

Art. 1º  Alterar a Resolução nº 30, de 4 de abril de 2008, na 
forma como se segue:

I - o inciso II e o § 4º do art. 30 passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 30. ..................................................................................:
I - ..........................................................................................; e
II - realização das provas presenciais.
§ 1º  ..........................................................................................
§ 2º  ..........................................................................................
§ 3º  ..........................................................................................
§ 4º  O indicador para avaliar o desempenho acadêmico com-

preende a Média de Aproveitamento (MA).”

II - o art. 37 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 37. Ao aluno que não desenvolver as atividades a dis-
tância previstas no Plano de Ensino, não comparecer às provas e 
às outras atividades de avaliação presenciais será atribuída a nota 
0,0 (zero vírgula zero) a cada evento.”

III - o art. 38 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 38. O Coordenador Pedagógico deverá divulgar e afi xar 
as notas das provas e trabalhos acadêmicos, nos Pólos de Apoio 
Presencial ou em locais previamente defi nidos, até vinte dias úteis 
após a sua realização.”

Art. 2º  Fica revogado o art. 36 da Resolução nº 30/2008; e o seu 
art. 35, alterado pela Resolução nº 233, de 16 de setembro de 2011.

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor nesta data, retroagindo 
seus efeitos ao início do ano letivo de 2011.

Henrique Mongelli,
Presidente.

INSTRUÇÕES DE SERVIÇO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 374, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO,  da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, 
no uso das suas atribuições e considerando o disposto na Instrução 
Normativa nº 3, de 15.10.2009, da Secretaria de Logística e Tecno-
logia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, e o contido no Processo nº 23104.072012/2011-34, resolve:

Designar o servidor CHARLES KIEFER, SIAPE nº 1506656, 
como Gestor da ARP (Ata para Registro de Preços)  nº 39/2011 - UFMS.

Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua pu-
blicação no BS/UFMS.

Prof. Dr. Julio Cesar Gonçalves

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 376, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO da FUNDAÇÃO UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 122/2009, e 
o que dispõe o processo nº 23104.012251/2011-35, resolve:

1. Constituir Comissão de Sindicância composta pelos ser-
vidores a seguir indicados, para sob a presidência do primeiro, 
proceder à apuração dos fatos relatados nos documentos que 
constituem os autos deste processo, no prazo de 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado por igual período.

IVETH DE BRUM SIMPLICIO - matrícula SIAPE 11448070
MARGARE RIBEIRO IDE - matrícula SIAPE 03587465
JOSE AUGUSTO ESCOBAR - matrícula SIAPE 04333220

2. Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua 
publicação no BS/UFMS.

Prof. Dr. Julio Cesar Gonçalves

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 255, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.

O CHEFE DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
ACADÊMICA, no exercício do cargo de Pró-Reitor de Ensino de 
Graduação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto, no 
inciso XI do art.12, da Lei nº 11.180, de 23/9/2005, a Portaria MEC 
nº 976, de 27/7/2010, e Parecer CLA-PET Nº 10, de 30/12/2011,

r e s o l v e:

1. Homologar os desligamentos dos acadêmicos no Programa 
de Educação Tutorial - PET.

Acadêmico(a) Grupo PET Situação Desligamento
Jean Henrique Ocampos 
Machado 

Educação Física/
CCHS

Bolsista 19/12/2011

Daniel Derrel Santee

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2012.

O PRÓ-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fun-
dação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no uso de 
suas atribuições legais e de acordo com a Resolução COEG Nº 
87, de 7 de junho de 2010 e os Editais PREG Nº 137/2011 e Nº 
150/2011 e Nº 152, resolve:

1. Designar o acadêmico Thiago de Carvalho Migueis, para 
exercer as atividades do Promep na PRAD, retroativamente à 
02/01/2012.

Daniel Derrel Santee
Pró-Reitor de Ensino de Graduação em exercício

PRÓ -REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 39, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS-
SO DO SUL, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
Portaria nº 994/08-RTR e considerando o que consta do Processo 
nº 23104.011420/2011-10, resolve:

Aprovar o Plano Anual de Capacitação Docente-PACD/2012, 
que integra esta Instrução de Serviço.

Dercir Pedro de Oliveira

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DOCENTE - 2012

Nº NOME CARGO
LOTA
ÇÃO

NÍVEL T INSTITUÍÇÃO

CURSO OU
ÁREA
DE CONCEN-
TRAÇÃO

PRIORI
DA DE

SEM.
TEMPO 
PARA
APOS.

EXCLU-
SÃO

OBS.

1.
Albert Schiaveto de 
Souza

ADJ CCBS PD I
Universidade 
de Oxford/
Inglaterra

Neurofisiologia 1 1º 20

2.
Aline de Lima 
Rodrigues

ASS CPAN DO I
UNESP-
Presidente 
Prudente/SP

Geografia 
– Produção 
do Espaço 
Geográfico

1 1º 24

3. Amaury  de Souza ADJ CCET DO I USP Meteorologia 1 1º Expirou 2

4.
Anderson Corrêa 
de Lima

ASS II CPPP DO I UFMS
Ciência da 
Computação

1 2º 32

5.
Ana Lúcia Iara 
Gaborim Moreira

ASS CCHS DO I USP Música 2 1º 25

6.
Ana Lúcia 
Espíndola

ADJ CPTL PD I
Universidade 
Fluminense

Educação 1 1º 10

7.
Ângela Lúcia 
Bagnatori Sartori

ADJ CCBS PD I
Instituto de 
Pesquisa Jardim 
Botânico/RJ

Taxonomia 
Vegetal

2 1º 21

8.
Ary Tavares  
Rezende Filho

ADJ CPNA PD I FFLCH/USP Geografia 2 2º 27

9.
Arminda  R.P. Del 
Corona

ASS CCBS DO I E.E.R.P/USP Enfermagem 1 2º 13

10. Aurélio Ferreira ASS FAMED DO P UFMS

Saúde e Desen-
volvimento na 
Região Centro 
Oeste

1 1º Expirou 2

11.
Caio Nogueira 
H.Cordeiro

Ass CCET DO I UFMS Educação 1 1º 4 11

12. Cláudio Zarate Max ASS CPAN DO I UFSC
Engenharia  
e Gestão do 
Conhecimento

3 1º 11

13.
Carlos Martins 
Júnior

TIT CPAQ PD I USP História Social 2 1º 16

14.
Carlos Roberto 
Gabriani

Ass CCHS DO I
UNB
UFRGS Economia 1 1º 17

15.
Cristiano Costa 
Argemon  Vieira

ASS FACOM DO I IC/UNICAMP
Ciência da 
Computação/
DINTER

1 2º 29

16.
Daniela Moraes 
Antunes

ASS CCBS DO I
Faculdade de 
odontologia/
USP

Patologia Bucal 1 1º 26

17. Danilo Vilela Viana ASS FAMED DO I UNICAMP
Ciências  
Médicas/ 
Genética Médica

1 1º 31

18. Edima Aranha Silva
Asso-
ciado I

CPTL PD I
Universidade 
Federal de 
Uberlândia

Geografia 1 2º 3

19.
Edgar Cezar 
Nolasco dos Santos

ADJ CCHS PD I
PACC
UFRJ

Literatura 
Comparada

2 1º 20

20.
Elizabete Aparecida 
Marques

ADJ CCHS PD I

UNIVERSI-
TÉPARIS 13
Université des 
Antilles et de la 
Guyane

Fraseologia 3 2º 15

21.
Eliene Dias de 
Oliveira

ASS CPCX DO I UFGD Historia 1 1º 27

22. Geraldo L.Filho ASS CPTL DO I UNINOVE/SP Administração 1 1º 15

23.
Ieda Maria Novaes 
Ilha

ASS CCBS DO I UFMS
Ecologia e 
Conservação

1 1º 14

24. Iromar Maria Vilela ASS CCHS DO I USP

Língua 
Espanhola 
e Literatura 
Espanhola 
e Hispano-
americana

1 2º 14

25.
Jodenir Calixto 
Teixeira

ASS CPNA DO I FCT/UNESP Geografia 1 2º 27

26.
Jorge de Souza 
Pinto

ASS CPAN DO I UFSC
Engenharia 
Ambiental e 
Sanitária

1 1º 15

27.
João Américo 
Domingos

ASS FAMED DO I UFMS

Saúde e Desen-
volvimento na 
Região Centro 
Oeste

1 1º 15

28.
José Alberto V. 
Couto

ASS CCET DO I USP/SC
Arquitetura e 
Urbanismo

1 1º 14

29.
Júlio César de 
Souza

ASSO
CIADO 
III

CPAQ PD I
Universidade da 
Flórida

Genética/
Zoologia

1 2º 22

30. Julio Cesar Paro ASS CPAN DO I IAG/USP
Ciências 
Atmosféricas

1 1º 30

31.
Karen Kiomi 
Nakazato

ASS CPCX DO I UFMS Computação 2 2º 14

32.
Karina Miranda 
D’Ippolito Leite

ASS CPAN DO I UEL
Educação 
Matemática

2 2º 27

33.
Liana Dessandre 
Duenha Garanhani

ASS FACOM DO I IC/UNICAMP
Ciência da 
Computação/
DINTER

1 2º 26

34.
Mara Aline Santos 
Ribeiro

ASS II CCHS DO I UNICAMP Geografia 1 1º 20

35.
Marcelo Vicente 
Câncio Soares

ADJ CCHS PD I
UAB – 
Barcelona

Comunicação 1 2º 7

36.
Marcos Lourenço 
de Amorim

ASS CPCX DO I UFGD Historia 3 1º 29

37.
Marta Francisco de 
Oliveira

ASS CPCX DO I
UNESP
USP

Literatura 4 1º 25

38.
Maria Elizabeth 
Araújo Ajalla

ASS CCBS DO P UFMS
Doenças 
Infecciosas e 
Parasitárias

1 1º 10

39.
Maria Lígia 
Rodrigues Macedo

TIT CCBS PD P ESALQ-USP
Biologia 
Molecular

2 1º 6

40.
Maria Celéne 
Figueiredo 
Nessimian

ASS CCHS DO I UFMS Educação 1 1º 8

41. Maria Lucia Ribeiro
Asso-
ciado

CCET PD I USP-CENA
Analítica 
Ambiental

1 1º 9

42.
Marisa Rufino 
Ferreira Luizari

ASS CCBS DO I EERP/USP Enfermagem 1 1º 9

43.
Marco Aurélio 
Machado de 
Oliveira

Asso-
ciado

CPAN PD I UFRJ Geografia ! 1º 14

44.
Marcos Lourenço 
de Amorim

ASS CPCX DO I UFGD História 3 1º 29

45. Newton Ganne ASS CPAN DO I
UNINOVE/
UFMS/UEL

Administração/
Saúde

2 1º 11

46. Paulo A.T.Andreussi ASS FAMEZ DO P UFMS Ciência Animal 1 1º 10

47.
Roberto 
Domingues 
Galeano

ASS CPAN DO I
UNINOVE/
UFMS/UEL

Administração 2 1º 18

48.
Ronny Machado de 
Moraes

ASS CPAN DO I UFMG Educação 1 2º 10

49. Rogério Mayer ASS FADIR DO I PUC/SP Direito 1 2º 22

50.
Rogério Vicente 
Ferreira

ADJ CPTL PD I
Universidade  
de Coimbra

Lingüística 1 1º 19

51.
Rosana Satie 
Takehara ASS CPTL DO I UNICAMP

Computação/
DINTER

1 1º 10

52.
Rosemeire 
Aparecida de 
Almeida

Asso-
ciado I

CPTL PD I
Universidade 
Federal 
Fluminense

Geografia 1 2º 12

53.
Sandra Luzinete 
Felix de Freitas

ASS CCBS DO I UNIFESP Enfermagem 1 1º 13

54. Silvia A.Dittmer ASS CPTL DO I PUC/SP Direito 1 1º 20

55. Sirlei T.Tisott ASS CPTL DO I USP
Ciências 
Contábeis

1 2º 20

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
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56.
Suzana Vinícia 
Mancilla Barreda

ASS CPAN DO I UNICAMP
IEL – Lingüística 
Aplicada

1 2º 15

57. Tarcisio R.Athaide ASS CPTL DO I UNB/Brasília/DF
Ciências 
Contábeis

1 1º 15

58.
Teófilo Fernando 
Mazon Cardoso

ASS CCBS DO I UFMS Química 1 1º 30

59.
Valéria Peron de 
Souza Pinto

ASS/
ME

CPAN DO UFSC
Engenharia 
Ambbiental e 
Sanitária

2 1º 20

60.
Vanessa C.L.C.F. da 
Palma

ASS DCS DO I PUC/SP Direito 1 2º 20

61.
Vitória Regina 
Spanghero Ferreira

ADJ CPTL PD I USP Lingüística 2 2º 19

(1) JÁ INICIOU O MESTRADO INTERINSTITUCIONAL EM 2011,  INCLUIR EXCEPCIONALMENTE NO PLANO 
DE  CAPACITAÇÃO
DOCENTE  DE  2012.
(2) O  TEMPO PARA ADQUIRIR  DIREITO Á  APOSENTADORIA É  MENOR QUE O TEMPO DE AFASTAMENTO 
SOLICITADO.
(4) SEM ÀREA DE CONCENTRAÇÃO DEFINIDA.
(5) SEM PRIORIZAÇÃO DEFINIDA
(6) TEMPO DE APOSENTADORIA NÃO INFORMADO
(7) ESTÁGIO PROBATÓRIO
(8) AUTORIZADO O AFASTAMENTO DE, NO MÁXIMO , 1 ANO
(09) AUTORIZADO O AFASTAMENTO DE, NO MÁXIMO,  1 ANO E  SEIS MESES
(10) AUTORIZADO O AFASTAMENTO DE, NO MÁXIMO,  2 ANOS
(11) AUTORIZADO O AFASTAMENTO DE, NO MÁXIMO,  2 ANOS  E SEIS MESES
(12) AUTORIZADO O AFASTAMENTO DE, NO MÁXIMO,   3 ANOS
(13) AUTORIZADO O AFASTAMENTO DE, NO MÁXIMO,  3 ANOS E SEIS MESES
(14) EXCLUÍDO DO PLANO POR TER PENDÊNCIAS JUNTO A PRÓ-REITORIA  DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO
(15) AFASTAMENTO  POR  SEIS MESES
(16) JÁ SE  ENCONTRA  AFASTADO CURSANDO PÓS-GRADUAÇÃO
(17) CURSO NÃO RECOMENDADO PELA CAPES/MEC.
(18) CURSO DESCREDÊNCIADO PELA CAPES/MEC.
(19) LEI Nº 11.907 DE 2 DE FEVEREIRO DE 2009 – Art.96-A –PARÁGRAFO 2º  E  3º.
(20) RESOLUÇÃO NR 100, DE 25-10-2011 – DE 25-10-2011 -  NORMAS GERAIS PARA A CAPACITAÇÃO 
DO DOCENTE INTEGRANTE DA CARREIRA
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

OBSERVAÇÃO: A EFETIVAÇÃO DO AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO ESTÁ CONDICIONADA  À   
APRESENTAÇÃO
DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELAS  NORMAS QUE REGEM A MODALIDADE DE AFASTAMENTO.

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 40, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS-
SO DO SUL, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
Portaria nº 994/08-RTR e considerando o que consta do Processo 
nº 23104.011683/2011-29, resolve:

Aprovar o Plano Anual de Capacitação dos Servidores Técni-
co-Administrativos/2012, que integra esta Instrução de Serviço.

Dercir Pedro de Oliveira

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO  DOS  TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS/2012

Nome do ServidorCargo Nível Tipo Instituição
Curso e Área
de Concentração

Priori
dade

Se-
mestre

Tempo 
Aposenta

doria

Exclu
são

Adriana Costa 
Romano

Técnico em 
Assuntos 
Estudantis

D I UFMS Humanas 1 2º 15 4

Alba Maria dos 
Reis Benites

Psicólogo D P
UCDB / UFMS / 
UNICAMP

Educação / Psicologia 1 1º 
Já tem 
tempo

2

Alberto Jorge 
Maciel Guazina

Assistente em 
Administração

M P UFMS
Gestão em Eficiência 
Energética

1 1º 5 

Alcides Gladstone 
Bitencourt

Auxiliar 
Administrativo

E P UFMS História Geral 1 1º 2 

Aline Garcia
Engenheiro Seg.
do Trabalho

D P UFMS Tecnologias Ambientais 2 1º 20 

Aline Moraes da 
Silva

Enfermeiro M I UCDB Psicologia da Saúde 5 1º 22 

Analice Cristhian 
Flávio Quintanilha 
Pereira

Enfermeiro D P UFMS
Doenças Infecciosas e 
Parasitárias

2 1º 17

Ana Lúcia Martins 
de Souza

Psicólogo M P UFMS Psicologia 1 2º 23 

Ana Luiza Zílio Enfermeiro M I UFMS
Saúde e 
Desenvolvimento na 
Região Centro-Oeste

6 1º 19 

Ana Maria Ribeiro 
Rocha

Auxiliar de Cozinha M P UFMS Educação 1 1º - 16 

Anderson Abreu 
de Jesus

Assistente em 
Administração

M P UFMS/CPCS
Agronomia Produção 
Vegetal

3 1º 32 

Andréa Cristina 
Stabile

Técnico de 
Enfermagem

E P A definir
Enfermagem do 
Trabalho

1 1º 21 3

Andréia de Cássia 
Rodrigues Soares

Enfermeiro M I UFMS
Saúde e 
Desenvolvimento na 
Região Centro-Oeste

1 1º 21

Angelita 
Fernandes 
Druzian

Enfermeira D I UFMS
Doenças Infecciosas e 
Parasitárias

1 1º 13 

Antonina Miranda 
de Andrade

Assistente 
Administrativo

M P UFMS
Eficiência Energética / 
Saneamento

4 1º 
Já tem 
tempo

2

Camila Bolfer 
Moura

Assistente Social M P UFMS
Serviço Social / 
Educação

4 1º 26 

Carla Weler
Assistente em 
Administração

E P UFMS Gestão Publica Municipal 3 1º 22

Catarina 
Rodrigues

Téc.Assuntos 
Educacionais

M P UFMS
Psicologia

1 1º 9

Cleodete Cândida 
Gomes

Enfermeiro M I UCDB Psicologia da Saúde 3 1º 18 

Danielle Bertolino 
de Macedo Verão

Administrador M P

Faculdade  
Pedro 
Leopoldo – 
Minas Gerais

MBA – Gestão de 
Cooperativas

1 1º 29 7

Danielle Silveira 
da Cunha

Psicólogo M P UFMS Psicologia / Educação 5 1º 30 7

Danuza Céspedes 
Guizzo Ayache

Médico D P UFMS
Saúde e 
Desenvolvimento na 
Região Centro Oeste

1 2º 22

Délcio Gonçalves 
da Silva Junior

Médico M P UFMS
Desenvolvimento na 
Região Centro-Oeste

1 1º 15

Diego Fialho da 
Silva

Assistente em 
Administração

M I UFMS Administração 1 1º 30 

Edson Aparecido 
Bernadinelli Junior

Assistente em 
Administração

M I UFMS
Administração Sociais 
Aplicadas

1 1º 32 

Elaine Cláudia de 
Arruda Soares 
Moraes

Bibliotecária E P UFMS Gestão Pública 2 1º 15

Eliana Sampaio 
Gomes

Assistente em 
Administração

E P
LIBERA  LIMES 
/ UCDB

Educação / Diversidade 
e Educação Especial

1 1º 10 

Elio Rodrigues 
Fria

Auxiliar 
Operacional

E P
UCDB / 
ANHANGUERA

Administração 
Hospitalar

1 1º 15

Evelyn Fuzeta 
Alves

Assistente em 
Administração

M P UFMS Estudos de Linguagem 1 1º 28 7

Fabricia Santini de 
Oliveira Carissimi

Assistente Social M I UFGD

Educação área 
de concentração  
História,Políticas e 
Gestão da Educação

1 1º 25 

Fernanda Paes 
Reis Freitas

Farmacêutico M P UFMS
Saúde e 
Desenvolvimento na 
Região Centro-Oeste

1 1º 13

Francisco Coelho 
Cavalcanti

Auxiliar em 
Administração

M P UCDB Educação 1 1º 20 

Francisco José 
Mendes dos Reis

Enfermeiro M I UFMS
Saúde e 
Desenvolvimento na 
Região Centro-Oeste

2 1º 8 

Isis Ferraz 
Barbosa

Enfermeiro M I UCDB Psicologia da Saúde 4 1º 20 

Jaqueline dos 
Santos Ortega

Nutricionista M P UFMS
Saúde e 
Desenvolvimento na 
Região Centro-Oeste

1 1º 13 

Jacyara de Souza Administrador E P
UCDB / Potal 
Educação

Gestão Pública 2 1º 30 7

Jemina Leite de 
Brito

Assistente Social M P UFMS
Saúde e 
Desenvolvimento na 
Região Centro-Oeste

2 1º 4 

Joaquim de Lima 
Bonfim

Auxiliar em 
Administração

E P
UNIDERP / 
UFMS

Administração Pública 1 1º 10

José Oswaldo 
Soares Machado

Médico do 
Trabalho

M I UFMS Saúde Ocupacional 1 1º 6 17

Josiane Vogel 
Cortina Theodoro

Técnico de 
Laboratório

M P UFMS/CPCS
Agronomia Produção 
Vegetal

1 1º 27 

Juliani Lucinda 
Caldeira Ferreira

Técnico em 
Assuntos 
Educacionais

M P UFMS Educação 1 2º 20 

Jussara Justino 
Soares

Assistente em 
Administração

M P UNB / UFGD
Administração Pública – 
Recursos Humanos

1 2º 15 
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Leandro 
Aparecido Steffen

Téc. Tecnologia da 
Informação

E P UFMS Sistemas Distribuídos 1 1º 30 

Leia Stefana 
Duarte

Auxiliar em 
Administração

M I UFMS/CPAN Educação Social 1 1º 16

Leila de Fátima 
Nicolini

Téc. Assuntos 
Estudantis

M P UFMS Estudos de Linguagens 1 1º 5 

Leopoldo Moreira 
Neto

Auxiliar 
Operacional

E I
Faculdade 
Salesiana 
SantaTeresa

Educação 1 1º 10 

Lílian Aguilar 
Teixeira

Bibliotecário M I UFMS Comunicação 1 1º - 27 

Loadir Aparecida 
Silva

Assistente em 
Administração

E P
Anhanguera / 
UNIDERP

Gestão Pública  /  
Gestão em Saúde

3 2º 5 

Lorena Oliveira da 
Silva Andreoli

Psicólogo M P UFMS Psicologia / Educação 3 1º 18

Klissia Pires 
Souza Piccinin

Médico E P

GERA – 
Instituto de 
Medicina 
Reprodutiva

Reprodução Assistida 1 1º 20 

Maria do Socorro 
Pereira Soares 
Gonzaga

Bibliotecário 
Documentalista

M P UFMS / CPTL Estudos Literários 1 1º 12

Marineide 
Cervigne

Assistente Social M I UFMS Educação 1 1º 5 

Marley Gomes 
Lopes

Assistente em 
Administração

E P UNIASELVI
Administração de 
Pessoas

1 1º 27 

Mairy Batista de 
Souza

Assistente Social M P UFMS
Saúde e 
Desenvolvimento na 
Região Centro-Oeste

3 1º 1 15

Marco Antônio 
Gonçalves

Médico E I

Faculdade 
de Medicina 
e Cirurgia A. 
Gemelli  - Roma

Bioética 1 1º 20 

Marcus Vinicius 
Santiago Urquiza

Biólogo D I UFMS Ecologia e Conservação 1 1º 30 

Maykon Nunes 
Fardim

Assistente em 
Administração

M I
Faculdade 
Salesiana Santa 
Tereza

Educação 3 1º 32 17

Mônica Cristina 
Rezende Zuffo 
Borges

Técnico de 
Laboratório

M P UFMS/CPCS
Agronomia Produção 
Vegetal

2 1º 25 

Naiara Rocha 
Guarini

Técnico em 
Assuntos 
Educacionais

M I UFMS Humanas 2 1º 30 4 e 7

Orlanda 
Conceição da Silva

Auxiliar de 
enfermagem

E P Em curso
Especialização em 
Transtornos Alimentares

1 1º 14 3

Osilda Domingues 
de Oliveira 
Fernandez

Administrador M P UFMS/UCDB Administração 1 1º 10 

Patrícia Trindade 
Benites

Enfermeiro M I UCDB Psicologia da Saúde 7 1º 15 

Priscila Elizbete 
Procopiou

Enfermeiro M P UFMS
Doenças Infecciosas e  
Parasitárias

8 1º 13

Priscila Lopes 
Menezes

Arquivista M P UFPB Ciência da Informação 2 2º 30 
7

Rafael Souza 
Lima Ferreira

Técnico Artes 
Técnicas

E P UCDB
Informática  / Educação 
a Distância

2 1º 30 

Raony Grau e 
Silva

Assistente em 
Administração 

M P UFMS Administração 1 1º 32

Roberta 
Reginaldo Silva 
Gomes

Pedagogo E P
UFMS / 
CLARETIANO

Educação 1 2º 27

Ronaldo 
Rodrigues Dias

Contínuo M I UFMS Matemática 2  2º - 18 

Ronilson Vilela 
dos Reis

Técnico em 
Contabilidade

M I UFMS Educação 1 2º 22 

Rony Carlos 
Barcelos Blini

Técnico de 
Laboratório

M I
ANHAN-
GUERA  
UNIDERP

Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 
Regional

1 1º 10

Rose Mary 
Uehara

Enfermeiro D P UFMS
Saúde e 
Desenvolvimento na 
Região Centro-Oeste

3 1º 8 

Telma Maria 
Rodrigues da 
Silveira

Auxiliar em 
Administração

M I UFMS Comunicação Social 1 1º 15 

Valéria Beretta 
Mazaro

Téc. Segurança do 
Trabalho

M I UFMS Tecnologias Ambientais 3 1º 24

Vera Lucia Neto Técnico Contábil M P UCDB Contabilidade 2 1º 30 7
Wanderlice da 
Silva Assis

Bibliotecário D I UFMS Educação 2 1º 9

Waleska 
Mendonza

Auxiliar em 
Administração

M I UFMS USP 2 1º 10 4

Waneide Ferreira 
dos  Santos Assis

Assistente Social M P UFMS Serviço Social 2 1º 15 17

JÁ INICIOU O MESTRADO INTERINSTITUCIONAL EM 2011,  
INCLUIR EXCEPCIONALMENTE NO PLANO DE  CAPACITAÇÃO
TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS  DE  2012.

(2) O TEMPO PARA  APOSENTADORIA É INSUFICIENTE PARA 
DEDICAR A UFMS, O TEMPO A SER CONCEDIDO DE
AFASTAMENTO.
(3) SEM INSTITUÍÇÃO DEFINIDA
(4) SEM ÀREA DE CONCENTRAÇÃO DEFINIDA.
(5) SEM PRIORIZAÇÃO DEFINIDA
(6) TEMPO DE APOSENTADORIA NÃO INFORMADO
(7) ESTÁGIO PROBATÓRIO
(8) AUTORIZADO O AFASTAMENTO DE, NO MÁXIMO, 1 ANO
(09) AUTORIZADO O AFASTAMENTO DE, NO MÁXIMO, 1 ANO E 
SEIS MESES
(10) AUTORIZADO O AFASTAMENTO DE, NO MÁXIMO, 2 ANOS
(11) AUTORIZADO O AFASTAMENTO DE, NO MÁXIMO,  2 ANOS  E 
SEIS MESES
(12) AUTORIZADO O AFASTAMENTO DE, NO MÁXIMO, 3 ANOS
(13) AUTORIZADO O AFASTAMENTO DE, NO MÁXIMO,  3 ANOS E 
SEIS MESES
(14) EXCLUÍDO DO PLANO POR TER PENDÊNCIAS JUNTO A PRÓ-
REITORIA  DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
(15) AFASTAMENTO  POR 6 MESES
(16) JÁ SE  ENCONTRA  AFASTADO CURSANDO PÓS-GRADUAÇÃO
(17) CURSO NÃO RECOMENDADO PELA CAPES/MEC.
(18) CURSO DESCREDENCIADO PELA CAPES/MEC.
(19) LEI Nº 11.907 DE 2 DE FEVEREIRO DE 2009 – Art.96-A –
PARÁGRAFO 2º  E  3º.

OBSERVAÇÃO:  A EFETIVAÇÃO DO AFASTAMENTO 
PARA PÓS-GRADUAÇÃO ESTÁ CONDICIONADA  À
APRESENTAÇÃO  DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 
PELAS  NORMAS QUE REGEM A MODALIDADE DE 
AFASTAMENTO.

Dercir Pedro de Oliveira
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 41, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS-
SO DO SUL, no uso de suas atribuições, resolve:

Aprovar o Relatório Final do projeto Gestão Estratégica de 
Inovação, sob a coordenação do Prof. Valdir Souza Ferreira, lotado 
nesta Pró-Reitoria.

Dercir Pedro de Oliveira

E D I TA I S
EDITAL Nº 85, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011.

Processo Seletivo 2012.1.

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições do Pro-
cesso Seletivo visando à seleção de candidatos para preenchimento de 
vagas no Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais, 
Curso de Doutorado, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, com 
8 vagas e ingresso no primeiro semestre letivo de 2012.
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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no 

presente Edital e conduzido por Comissão de Seleção aprovada 
pelo Colegiado de Curso e composta de professores do Curso.

1.2. As dúvidas quanto ao Edital poderão ser esclarecidas 
pessoalmente na Secretaria de Curso, pelo e-mail pgta.ccet@ufms.
br <mailto:pgta.ccet@ufms.br> ou pelo fone (67) 3345-7453.

1.3. O Processo Seletivo destina-se a classifi car candidatos 
portadores de diploma de Mestrado em Engenharia, Biologia, 
Agronomia, Geologia, Física, Química ou áreas afi ns, devidamente 
registrado ou revalidado.

1.3.1. O candidato estrangeiro sem visto permanente, se se-
lecionado, deverá providenciar os documentos abaixo para o ato 
de matrícula:

a) diploma, histórico escolar e certidão de nascimento ou 
casamento autenticados junto à repartição consular brasileira no 
país de origem do estrangeiro;

b) passaporte e visto com prazo de validade;
c) comprovante de ser benefi ciário de bolsa de estudo, ou 

convênio cultural ou apresentação de escritura de assunção de 
compromisso de manutenção lavrada em cartório; e

d) tradução juramentada de todos os documentos em línguas 
não hispânicas.

1.4. O candidato fi ca ciente de que independente do seu 
mestrado a proposta de estudos declarada por meio do Projeto de 
Pesquisa deverá necessariamente estar vinculada a uma das linhas 
de pesquisa do Curso.

1.5. As atividades de ensino ocorrerão no prédio do Centro 
de Ciências Exatas e Tecnologia, nos turnos matutino e vesperti-
no, de segunda a sábado. As atividades de pesquisa e orientação 
desenvolver-se-ão em turno integral.

1.6. A distribuição das oito vagas aos orientadores será defi ni-
da pelo Colegiado de Curso após o processo seletivo e obedecerá 
a ordem de classifi cação dos candidatos e a disponibilidade de 
professor orientador conforme a linha de pesquisa desejada.

1.7. Os docentes com disponibilidade de orientação, com 
uma vaga cada, são: Amílcar Machulek Junior; Antonio Concei-
ção Paranhos Filho; Carlos Nobuyoshi Ide; Jorge Luiz Steffen; 
Kennedy Francis Roche; Paula Loureiro Paulo; Teodorico Alves 
Sobrinho e William Marcos da Silva.

1.8. O candidato concorrerá, com um projeto, à vaga destinada 
a cada orientador na linha de pesquisa relacionada. Na ausência 
de candidato(s) classifi cado(s) para um determinado orientador, a 
vaga poderá ser utilizada para candidato suplente de outro orien-
tador, de acordo com a sequência de classifi cação e a critério da 
Comissão de Seleção.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições fi carão abertas pelo Portal de Pós-Gradua-

ção www.posgraduacao.ufms.br, da 0h do dia 16.01.2012 às 16h 
do dia 02.02.2012, selecionando-se o Curso.

Para efetivar a inscrição, os documentos devem ser entregues 
na Secretaria de Curso, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h, de 
segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, até 
o dia 02.02.2012; ou enviados por Sedex até o dia 30.01.2012, 
considerando-se a data de postagem. Poderão ser aceitas inscrições 
por procuração.

2.1.1. Vigora, em todos os efeitos deste Edital, o horário ofi cial 
do Estado de Mato Grosso do Sul.

2.1.2. Os modelos de formulários estarão disponíveis no 
Portal de Pós-Graduação selecionando-se o Curso e, em seguida, 
Arquivos para inscrição.

2.1.3. Segue abaixo o endereço da Secretaria de Curso.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS AMBIENTAIS
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia/UFMS
Av. Costa e Silva, s/nº - 79070-900 Caixa Postal 549
Campo Grande, Mato Grosso do Sul

2.2. Os documentos necessários para a realização da inscrição 
são os seguintes:

a) comprovante de inscrição assinado, impresso a partir do 
Portal;

b) comprovante original de pagamento da Taxa de Inscrição, 
no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Gerar boleto ban-
cário a partir de <http://migre.me/51gjk>, com os dados a seguir:

Nome e CPF do candidato
Câmpus: Campo Grande
Unidade: PROPP- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Subunidade: CPG- Coordenadoria de Pós-Graduação
Recolhimento: Doutorado em Tecnologias Ambientais - 2012

c) uma fotocópia do Currículo Lattes impresso a partir de 
<http://lattes.cnpq.br/>;

d) fotocópia dos comprovantes dos itens do currículo, dos 
últimos cinco anos (2007-2011);

e) comprovante de publicação de Artigo Científi co (anexar 
cópia da capa da revista e da primeira página do artigo) ou Proto-
colo de recebimento de Artigo Científi co emitido por uma revista 
científi ca da respectiva área de conhecimento e qualifi cada no 
Qualis, no mínimo B3;

f) três cópias impressas do Projeto de Pesquisa, que deve estar 
vinculado a uma das linhas de pesquisa do Curso e deve ser feito 
conforme modelo disponível no Portal;

g) uma foto 5x7 recente;
h) uma fotocópia do documento de identidade ofi cial legível, 

frente e verso, somente para brasileiros;
i) uma fotocópia do Passaporte, somente para estrangeiros; e
j) uma fotocópia autenticada do histórico escolar e do diploma 

de graduação e de mestrado, certidão de conclusão de curso de 
mestrado, declaração ou equivalente, frente e verso.

2.3. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deve 
recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento 
dos requisitos e das condições exigidos para o Processo Seletivo.

2.3.1. Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa ele-
trônico, pelo correio, fac-símile, transferência ou depósito em conta-
-corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais, extemporâneas 
ou por quaisquer outros meios que não os estabelecidos neste Edital.

2.3.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente à data de 
seu vencimento.

2.3.3. Em nenhuma hipótese será devolvido o valor da taxa 
de inscrição, cuja arrecadação será utilizada para custeio das 
atividades do Programa.

2.4. No dia 03.02.2012, o candidato poderá consultar no Portal 
a relação de inscrições deferidas e indeferidas.

3. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
3.1. O Processo Seletivo constará de etapas de caráter eli-

minatório (E) e classifi catório (C), obedecendo à tabela abaixo.
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Etapa Caráter Peso Data Local Horário Duração ResultadoE C
Defesa do 
Projeto e 
Entrevista

X X 3 06.02.2012
Sala de aula 
do PGTA

8h às 
17h

30min 10.02.2012

Avaliação do 
Currículo Lattes

- X 2 07.02.2012
Secretaria do 
PGTA

8h às 
17h

- 10.02.2012

Resultado Final 10.02
Os resultados serão divulgados no Portal a partir das 16h do respectivo dia.

3.2. 1ª etapa - Defesa do Projeto e Entrevista:
3.2.1. A Comissão de seleção divulgará a ordem de apresen-

tação e defesa do Projeto de Pesquisa pelos candidatos. A ava-
liação é feita com base nas informações do perfi l do candidato, 
relacionado à linha de pesquisa escolhida e à proposta de trabalho 
apresentada no projeto, além do disposto no item abaixo. Ao fi nal 
da apresentação e argüição, a Comissão de Seleção atribuirá uma 
nota de zero a dez a cada candidato.

3.2.2. A apresentação e defesa do Projeto de Pesquisa e a 
entrevista levam em consideração os seguintes critérios:

a) aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato;
b) pertinência da bibliografi a, justifi cativa e problematização;
c) contextualização teórico-metodológica da proposta e de-

monstração de conhecimento do tema apresentado;
d) consistência da pesquisa proposta, impactos esperados e 

viabilidade de execução do projeto apresentado relativo a tempo 
e recursos fi nanceiros.

3.3. 2ª etapa - Avaliação do Currículo Lattes:
3.3.1. A avaliação do Currículo Lattes será feita com base nos 

critérios descritos no item abaixo e restringir-se-á às atividades 
realizadas nos últimos cinco anos (2007-2011).

3.3.2. A avaliação do Currículo Lattes leva em consideração 
os seguintes critérios:

a) titulação: Graduação ou Mestrado na área de Concentração 
do Programa, Graduação ou Mestrado em área correlata, Especia-
lização na área do Programa e Especialização em área correlata;

b) experiência profi ssional: Docente, Pesquisador Profi ssional 
na área do Programa ou em áreas afi ns, outras atividades técnico-
-científi ca com ou sem vínculo empregatício;

c) atividades de pesquisas realizadas: Participação em Proje-
tos de Pesquisa e em Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq; e

d) produção acadêmica: Produção Bibliográfi ca e Técnica.
3.4. Observações gerais:
3.4.1. Para a realização das etapas, o candidato deverá com-

parecer ao local designado com antecedência mínima de quinze 
minutos, portando documento de identidade original, ou formu-
lário de identifi cação especial, modelo disponível no Portal.

3.4.2. A Comissão de Seleção constitui última instância para 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

3.4.3. Ao candidato só será permitida a realização das etapas 
presenciais em respectiva data, local e horário defi nidos neste 
Edital ou em convocação.

3.4.4. O horário de início poderá sofrer atraso por motivos 
justifi cáveis, sem acarretar em prejuízo de sua duração.

3.4.5. O não comparecimento em data, horário e local pre-
vistos neste Edital, qualquer que seja o motivo, caracterizará de-
sistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo 
Seletivo.

3.4.6. Motivará a eliminação do candidato do Processo Se-
letivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a 
tentativa de burla a quaisquer das normas defi nidas neste Edital 
ou a outros relativos ao Processo Seletivo, aos comunicados ou 

às instruções ao candidato, bem como o tratamento incorreto e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na seleção e qualquer tipo 
de consulta não autorizada.

4. DOS RECURSOS:
4.1. O candidato poderá requerer recurso ao resultado fi nal, 

devendo utilizar o modelo disponível no Portal. Admitir-se-á um 
único recurso por candidato, a ser entregue em uma via, na Se-
cretaria de Curso, em horário comercial, em até um dia útil após a 
publicação do resultado fi nal. O resultado da análise dos recursos 
será divulgado no Portal.

5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. Será considerado habilitado na avaliação da defesa do 

Projeto de Pesquisa e entrevista o candidato que obtiver média 
igual ou superior a sete, em escala de zero a dez.

5.2. Os candidatos habilitados serão classifi cados em ordem 
decrescente da nota fi nal.

5.3. Como critério de desempate, na hipótese de igualdade 
de nota fi nal, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

a) obtiver maior pontuação na Apresentação e Defesa do 
Projeto de Pesquisa;

b) obtiver maior pontuação na Avaliação de Currículo;
c) candidato com vínculo empregatício em instituição de 

Ensino ou Pesquisa.

6. DA HOMOLOGAÇÃO
6.1. O resultado fi nal do Processo Seletivo, depois de deci-

didos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Co-
legiado de Curso por meio de Resolução, publicada no Boletim 
de Serviço da UFMS e divulgada na Secretaria de Curso ou no 
Portal de Pós-Graduação a partir do dia 14.02.2012.

7. DAS DEMAIS DATAS
DATAS EVENTOS
1º e 02.03.2012 Matrícula de alunos regulares pelo Portal
05.03.2012 Início das aulas (previsão)

7.1. Para a matrícula, os candidatos aprovados dentro do 
número de vagas deverão apresentar os seguintes documentos:

a) uma fotocópia do CPF;
b) uma fotocópia do Título de Eleitor e do comprovante de 

quitação com a Justiça Eleitoral, somente para brasileiros;
c) uma fotocópia do Certifi cado de Reservista, somente para 

brasileiros do sexo masculino; e
d) uma fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
7.2. O candidato selecionado que possua vínculo empregatício 

deverá apresentar, no ato da matrícula, comprovante da instituição 
liberando das suas atividades no período, de forma a permitir 
dedicação integral ao curso, conforme previsto no Regulamento 
do Programa.

7.3. O candidato deverá apresentar certifi cado de profi ciência 
de Língua Inglesa do TOEFL, DELE ou equivalente em outra 
língua, com pontuação mínima aceita pela Comissão de Seleção.

7.4. Caso não apresente esse comprovante e se aprovado no 
processo seletivo, poderá apresentá-lo em qualquer momento 
anterior a apresentação do seu Exame de Qualifi cação.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais 

alterações, atualizações ou acréscimos, circunstância que será 
mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.

8.2. O prazo deste Edital termina em trinta dias após o período 
de matrículas. Em caso de desistência, poderão ser convocados 
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candidatos habilitados no Processo Seletivo de acordo com a 
classifi cação. A Comissão de Seleção, no entanto, reserva-se o 
direito de não preencher as vagas previstas.

8.3. Será desclassifi cado e excluído do Processo Seletivo 
o candidato que, sendo concluinte de curso de graduação, não 
apresentar comprovante de conclusão de curso na matrícula, bem 
como o aluno de pós-graduação stricto sensu que não tenha se 
desligado do curso a que está vinculado até o ato da matrícula no 
Programa, dada a exigência de dedicação integral ao curso.

8.4. O aluno matriculado compromete-se a manter atualizados 
seus dados pessoais, meios de contato e seu endereço até o fi nal 
dos estudos, na Secretaria de Curso.

8.5. Os candidatos não aprovados terão o prazo de trinta dias, 
a contar da matrícula, para retirar os documentos comprobatórios 
de sua inscrição. Findado o prazo, os documentos não retirados 
serão descartados.

8.6. A aprovação na Seleção não garantirá a obtenção de bolsa 
de estudo a qual dependerá das cotas recebidas pelo Programa, 
das Agências Financiadoras, das normas dessas agências e das 
normas do próprio Programa.

8.7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Co-
legiado de Curso, no âmbito de sua competência.

Dercir Pedro de Oliveira

EDITAL Nº 88, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011.

Processo Seletivo 2012.1.

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso 
de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições 
do Processo Seletivo visando à seleção de candidatos para 
preenchimento de vagas no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica, Curso de Mestrado, do Centro de Ciências 
Exatas e Tecnologia, com 29 vagas e ingresso no primeiro 
semestre letivo de 2012.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no 

presente Edital e conduzido por Comissão de Seleção aprovada 
pelo Colegiado de Curso e composta de professores do Curso.

1.2. As dúvidas quanto ao Edital poderão ser esclarecidas pelo 
fone (67) 3345-7462 ou pelos e-mails: mestrado@del.ufms.br ou 
ppgee.ufms@gmail.com,  considerando-se o período de férias (janeiro).

1.3. O Processo Seletivo destina-se a classifi car candidatos 
portadores de diploma de Graduação em Engenharia Elétrica e/
ou área afi ns, devidamente registrado ou revalidado.

1.3.1. O candidato acadêmico do último ano/semestre de curso 
de graduação, se selecionado, deverá apresentar diploma de gra-
duação, certidão de conclusão de curso de graduação, declaração 
ou equivalente no ato de matrícula.

1.3.2. O candidato estrangeiro sem visto permanente, se seleciona-
do, deverá providenciar os documentos abaixo para o ato de matrícula:

a) diploma, histórico escolar e certidão de nascimento ou 
casamento autenticados junto à repartição consular brasileira no 
país de origem do estrangeiro;

b) passaporte e visto com prazo de validade;
c) comprovante de ser benefi ciário de bolsa de estudo, ou 

convênio cultural ou apresentação de escritura de assunção de 
compromisso de manutenção lavrada em cartório; e

d) tradução juramentada de todos os documentos em línguas 
não hispânicas.

1.4. O candidato fi ca ciente de que independente da sua gra-
duação a proposta de estudos declarada por meio do projeto de 
pesquisa deverá necessariamente estar vinculada a uma das linhas 
de pesquisa do Curso e à temática de interesse do orientador.

1.5. As atividades de ensino ocorrerão nas instalações do 
Curso em turno integral de segunda à sexta-feira. As atividades 
de pesquisa e orientação desenvolver-se-ão em turno integral.

1.6. A distribuição das vagas obedecerá ao estabelecido a 
seguir.

Orientador Áreas de atuação Vagas

Edson Antonio 
Batista

Desenvolvimento de hardware e software para automação 
industrial utilizando: FPGA, processador NIOS II, 
instrumentação eletrônica e tecnologia Java.

4

Jéferson Meneguin 
Ortega

Dinâmica de Sistemas, Sistemas de Cogeração, Geração 
Distribuída e Eficiência Energética.

5

João Onofre 
Pereira Pinto

Space vector pwm, artificial neural network, induction motor 
drive, rough sets e redes neurais artificiais.

4

Luciana Cambraia 
Leite

Acionamentos eletrônicos e controle de processos, 
aplicações de técnicas de inteligência artificial na engenharia 
e na eficiência energética.

6

Paulo Irineu 
Koltermann

Circuitos magnéticos não lineares, modelagem de materiais 
magnéticos - histerese, máquinas elétricas e energias 
alternativas.

2

Ruben Barros 
Godoy

Pesquisas sobre paralelismo de inversores, filtros ativos, 
gerenciamento ótimo de energia e fontes renováveis.

5

Valmir Machado 
Pereira

Aproveitamento energético, acionamento de máquinas, 
fontes renováveis de energia, geração distribuída, gerador 
de indução auto-excitado, sistemas de cogeração.

3

TOTAL 29

1.7. O candidato concorrerá, com um projeto, à vaga destinada 
a cada orientador na linha de pesquisa relacionada. Na desistência 
de candidato, será chamado o próximo candidato classifi cado para 
a vaga do orientador. Na ausência de candidato(s) classifi cado(s) 
para um determinado orientador, a vaga poderá ser utilizada para 
candidato suplente de outro orientador, de acordo com a sequência 
de classifi cação e a critério da Comissão de Seleção.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições fi carão abertas pelo Portal de Pós-Graduação 

www.posgraduacao.ufms.br, da 0h do dia 16.01.2012 às 16h do 
dia 16.02.2012, devendo o candidato seguir os seguintes passos: 1. 
Selecionar o Curso; 2. No menu de curso, clicar em “Realizar inscri-
ção”; 3. Autenticar-se no Portal (realizar/atualizar cadastro caso seja 
necessário); 4. Confi rmar a inscrição, imprimindo o comprovante.

2.2. Para efetivar a inscrição, os documentos devem ser en-
tregues a partir do mês de FEVEREIRO na Secretaria de Curso, 
no periodo da tarde, das 13h às 16h30, de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados e pontos facultativos, do dia 06.02.2012 até o 
dia 16.02.2012; ou enviados por Sedex até o dia 16.02.2012, 
considerando-se a data de postagem. Poderão ser aceitas inscri-
ções por procuração.

2.2.1. Vigora, em todos os efeitos deste Edital, o horário ofi cial 
do Estado de Mato Grosso do Sul.

2.2.2. Os modelos de formulários estarão disponíveis no 
Portal de Pós-Graduação selecionando-se o Curso e, em seguida, 
Arquivos para inscrição.

2.2.3. Segue abaixo o endereço da Secretaria de Curso.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Secretaria de Curso 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Av. Costa e Silva s/n Caixa postal 549 - 79070-900
Campo Grande, Mato Grosso do Sul
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2.3. Os documentos necessários para a realização da inscrição 
são os seguintes:

a) comprovante de inscrição assinado, impresso a partir do Portal;
b) comprovante original de pagamento da Taxa de Inscrição, 

no valor de R$ 100,00 (cem reais). Gerar boleto bancário a partir 
de <http://migre.me/51gjk>, com os dados a seguir:

Nome e CPF do candidato
Câmpus: Campo Grande
Unidade: PROPP- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Subunidade: CPG- Coordenadoria de Pós-Graduação
Recolhimento: Mestrado em Engenharia Elétrica - 2012

c) três fotocópias do Currículo, conforme modelo disponível 
no Portal;

d) fotocópia dos comprovantes dos itens do currículo. Para 
comprovar publicação de artigo, anexar cópia da capa da revista 
e da primeira página do artigo;

e) três fotocópias impressas do projeto de pesquisa, conforme 
modelo disponível no Portal;

f) duas cartas de referência, conforme modelo disponível no 
Portal;

g) uma foto 3x4 recente;
h) uma fotocópia do documento de identidade ofi cial legível, 

frente e verso, somente para brasileiros;
i) uma fotocópia do CPF;
j) uma fotocópia do Passaporte, somente para estrangeiros;
k) uma fotocópia autenticada do histórico escolar e do diplo-

ma de graduação, certidão de conclusão de curso de graduação, 
declaração ou equivalente, frente e verso.

2.4. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deve 
recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento 
dos requisitos e das condições exigidos para o Processo Seletivo.

2.4.1. Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa ele-
trônico, pelo correio, fac-símile, transferência ou depósito em conta-
-corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais, extemporâneas 
ou por quaisquer outros meios que não os estabelecidos neste Edital.

2.4.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente à data de 
seu vencimento.

2.4.3. Em nenhuma hipótese será devolvido o valor da taxa 
de inscrição, cuja arrecadação será utilizada para custeio das 
atividades do Programa.

2.5. No dia 17.02.2012, o candidato poderá consultar no Portal 
a relação de inscrições deferidas e indeferidas.

3. DA ETAPA DE SELEÇÃO
3.1. O Processo Seletivo constará de etapas de caráter eli-

minatório (E) e classifi catório (C), obedecendo à tabela abaixo.

Etapa única Caráter Peso Data Local Horário Duração ResultadoE C
Entrevista e defe-
sa do projeto de 
pesquisa 

X X 1
27 e 
28.02.2012

Pós-Graduação 
em Engenharia 
Elétrica*

A ser 
divulgado

- 29.02.2012

*O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica localiza-se no 
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET/UFMS - Próximo ao Bloco 
V, de Matemática.

Os resultados serão divulgados no Portal até as 17h do res-
pectivo dia.

3.2. Etapa única - Entrevista e defesa do projeto de pesquisa:

3.2.1. Será divulgada na Portal uma lista de convocação para 
a entrevista. Na entrevista o candidato deverá apresentar domínio 
de seu projeto de pesquisa e da temática proposta.

3.2.2. O candidato deverá ser claro e objetivo, sem omitir 
quaisquer informações solicitadas pela Comissão em relação 
ao seu projeto de pesquisa e disponibilidade para os estudos e 
atividades do Curso.

3.2.3. Será considerado aprovado o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 7,0 (sete).

3.3. Observações gerais:
3.3.1. Para a realização das etapas, o candidato deverá com-

parecer ao local designado com antecedência mínima de quinze 
minutos, portando documento de identidade original, ou formu-
lário de identifi cação especial, modelo disponível no Portal.

3.3.2. A Comissão de Seleção constitui última instância para 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

3.3.3. Ao candidato só será permitida a realização das etapas 
presenciais em respectiva data, local e horário defi nidos neste 
Edital ou em convocação, sendo o candidato identifi cado nas 
provas pelo seu número de inscrição.

3.3.4. O horário de início poderá sofrer atraso por motivos 
justifi cáveis, sem acarretar em prejuízo de sua duração.

3.3.5. O não comparecimento em data, horário e local previstos 
neste Edital, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência 
do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo.

3.3.6. Motivará a eliminação do candidato do Processo Se-
letivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a 
tentativa de burla a quaisquer das normas defi nidas neste Edital 
ou a outros relativos ao Processo Seletivo, aos comunicados ou 
às instruções ao candidato, bem como o tratamento incorreto e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na seleção e qualquer tipo 
de consulta não autorizada.

4. DOS RECURSOS:
4.1. O candidato poderá requerer recurso ao resultado fi nal, 

devendo utilizar o modelo disponível no Portal. Admitir-se-á um 
único recurso por candidato, a ser entregue em uma via, na Secre-
taria de Curso, em horário comercial, até as 16h do dia 01.03.2012. 
O resultado da análise dos recursos será divulgado no Portal.

5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. Os candidatos habilitados serão classifi cados em ordem 

decrescente da nota fi nal.
5.2. Como critério de desempate, na hipótese de igualdade 

de nota fi nal, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) obtiver maior pontuação na análise de currículo.

6. DA HOMOLOGAÇÃO
6.1. O resultado defi nitivo do Processo Seletivo, depois de 

decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo 
Colegiado de Curso por meio de Resolução, publicada no Boletim 
de Serviço da UFMS e divulgada na Secretaria de Curso ou no 
Portal de Pós-Graduação a partir do dia 02.03.2012.

7. DAS DEMAIS DATAS

DATAS EVENTOS
06 e 07.03.2012 Matrícula de alunos regulares pelo Portal
12.03.2012 Início das aulas (previsão)

7.1. Para a matrícula, o candidato aprovado e classifi cado dentro 
do número de vagas deverá apresentar os seguintes documentos:
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a) o candidato não graduado até a inscrição deverá apresentar uma 
cópia autenticada do histórico escolar e do diploma de graduação, cer-
tidão de conclusão de curso, declaração ou equivalente, frente e verso;

b) uma fotocópia do Título de Eleitor e do comprovante de 
quitação com a Justiça Eleitoral, somente para brasileiros;

c) uma fotocópia do Certifi cado de Reservista, somente para 
brasileiros do sexo masculino; e

d) uma fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais 

alterações, atualizações ou acréscimos, circunstância que será 
mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.

8.2. O prazo deste Edital termina em trinta dias após o período 
de matrículas. Em caso de desistência, poderão ser convocados 
candidatos habilitados no Processo Seletivo de acordo com a 
classifi cação. A Comissão de Seleção, no entanto, reserva-se o 
direito de não preencher as vagas previstas.

8.3. Será desclassifi cado e excluído do Processo Seletivo 
o candidato que, sendo concluinte de curso de graduação, não 
apresentar comprovante de conclusão de curso na matrícula, bem 
como o aluno de pós-graduação stricto sensu que não tenha se 
desligado do curso a que está vinculado até o ato da matrícula no 
Programa, dada a exigência de dedicação integral ao curso.

8.4. O aluno matriculado compromete-se a manter atualizados 
seus dados pessoais, meios de contato e seu endereço até o fi nal 
dos estudos, na Secretaria de Curso.

8.5. Não será permitido ao aluno selecionado o trancamento 
de matrícula no primeiro semestre letivo. 

8.6. Os candidatos não aprovados terão o prazo de trinta dias, 
a contar da matrícula, para retirar os documentos comprobatórios 
de sua inscrição. Findado o prazo, os documentos não retirados 
serão descartados.

8.7. A aprovação na Seleção não garantirá a obtenção de bolsa 
de estudo a qual dependerá das cotas recebidas pelo Programa, 
das Agências Financiadoras, das normas dessas agências e das 
normas do próprio Programa.

8.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Co-
legiado de Curso, no âmbito de sua competência.

Dercir Pedro de Oliveira

EDITAL Nº 89, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

Processo Seletivo 2012.1.

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso 
de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições 
do Processo Seletivo visando à seleção de candidatos para preen-
chimento de vagas no Programa de Pós-Graduação em Efi ciência 
Energética e Sustentabilidade, Curso de Mestrado Profi ssional, do 
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, com 13 vagas e ingresso 
no primeiro semestre letivo de 2012.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no 

presente Edital e conduzido por Comissão de Seleção aprovada 
pelo Colegiado de Curso e composta de professores do Curso.

1.2. As dúvidas quanto ao Edital poderão ser esclarecidas pelo 
e-mail ppges.ccet@ufms.br.

1.3. O Processo Seletivo destina-se a classifi car candidatos 
portadores de diploma de Graduação em Engenharia Civil, Enge-
nharia Ambiental, Engenharia Elétrica e Arquitetura e Urbanismo, 
e áreas afi ns, devidamente registrado ou revalidado.

1.3.1. O candidato acadêmico do último ano/semestre de curso 
de graduação, se selecionado, deverá apresentar diploma de gra-
duação, certidão de conclusão de curso de graduação, declaração 
ou equivalente no ato de matrícula.

1.3.2. O candidato estrangeiro, se selecionado, deverá provi-
denciar os documentos abaixo para o ato de matrícula:

a) diploma, histórico escolar e certidão de nascimento ou 
casamento autenticados junto à repartição consular brasileira no 
país de origem do estrangeiro;

b) passaporte e visto com prazo de validade;
c) comprovante de ser benefi ciário de bolsa de estudo, ou 

convênio cultural ou apresentação de escritura de assunção de 
compromisso de manutenção lavrada em cartório;

d) tradução juramentada de todos os documentos em línguas 
não hispânicas; e

e) comprovante de sufi ciência em língua portuguesa.
1.4. O candidato fi ca ciente de que independente da sua gra-

duação, a proposta de estudos declarada por meio do anteprojeto 
de pesquisa deverá necessariamente estar vinculada a uma das 
linhas de pesquisa do Curso.

1.5. A distribuição das vagas obedecerá ao estabelecido a 
seguir:

Área de concentração e 
Linha de Pesquisa

Orientador Vagas

Eficiência Energética

Amâncio Rodrigues da Silva Júnior 1
Andrea Teresa Riccio Barbosa 1
José Roberto Zorzato 1
Johannes Gérson Janzen 1
Luiz Antonio de Freitas 1
Peter Batista Cheung 1
Wagner Augusto Andreasi 1

Energias Renováveis Flávio Aristone 1
Flávio Guilherme de Melo Lima 1

Sustentabilidade

Adriane Angélica Farias Santos Lopes de Queiroz 1
Ana Paula da Silva Milani 1
Andrea Naguissa Yuba 1
Odilar Costa Rondon 1

1.6. O candidato concorrerá, com um anteprojeto, à vaga 
destinada a cada orientador na linha de pesquisa relacionada. Na 
desistência de candidato, será chamado o próximo candidato clas-
sifi cado para a vaga do orientador. Na ausência de candidato(s) 
classifi cado(s) para um determinado orientador, a vaga poderá ser 
utilizada para candidato suplente de outro orientador, de acordo com 
a sequência de classifi cação e a critério da Comissão de Seleção.

1.7. As linhas de pesquisas relacionadas são áreas temáticas de 
maior abrangência. Para enquadramento do anteprojeto de pesqui-
sa deverão ser consultados os assuntos específi cos das pesquisas 
dos orientadores no currículo na Plataforma Lattes.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições fi carão abertas pelo Portal de Pós-Gradua-

ção www.posgraduacao.ufms.br, da 0h do dia 16.01.2012 às 16h 
do dia 27.01.2012, selecionando-se o Curso.

Para efetivar a inscrição, os documentos devem ser entregues na 
Secretaria de Curso, das 8h às 10h30 e das 14h às 16h30, de segunda à 
sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, até o dia 27.01.2012; 
ou enviados por Sedex até o dia 27.01.2012, considerando-se a data 
de postagem. Poderão ser aceitas inscrições por procuração.

2.1.1. Vigora, em todos os efeitos deste Edital, o horário ofi cial 
do Estado de Mato Grosso do Sul.
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2.1.2. Os modelos de formulários estarão disponíveis no 
Portal de Pós-Graduação selecionando-se o Curso e, em seguida, 
Arquivos para inscrição.

2.1.3. Segue abaixo o endereço da Secretaria de Curso.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE
Secretaria de Curso
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Av. Costa e Silva, s/nº - 79070-900 Caixa Postal 549
Campo Grande - Mato Grosso do Sul

2.2. Os documentos necessários para a realização da inscrição 
são os seguintes:

a) comprovante de inscrição assinado, impresso a partir do Portal;
b) comprovante original de pagamento da Taxa de Inscrição, 

no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Gerar boleto 
bancário a partir de <http://migre.me/51gjk>, com os dados a seguir:

Nome e CPF do candidato
Campus: Campo Grande
Unidade: PROPP- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Subunidade: CPG- Coordenadoria de Pós-Graduação
Recolhimento: Mestrado Profi ssional em Efi ciência Energética e 
Sustentabilidade - 2012

c) três fotocópias impressas do Currículo, com comprovantes 
dos itens relacionados;

d) três fotocópias impressas do anteprojeto de pesquisa, con-
forme modelo disponível no Portal, devendo estar em acordo com 
o item 2.3 deste Edital;

e) duas fotos 3x4 recentes;
f) uma fotocópia do documento de identidade ofi cial legível, 

frente e verso, somente para brasileiros;
g) uma fotocópia do CPF;
h) uma fotocópia do Título de Eleitor e do comprovante de 

quitação com a Justiça Eleitoral, somente para brasileiros;
i) uma fotocópia do Certifi cado de Reservista, somente para 

brasileiros do sexo masculino;
j) uma fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
k) uma fotocópia do Passaporte, somente para estrangeiros;
l) uma fotocópia autenticada do histórico escolar e do diploma 

de graduação, certidão de conclusão de curso de graduação, decla-
ração ou equivalente, frente e verso, para candidatos graduados; e

m) uma fotocópia do histórico escolar parcial e do documento 
ofi cial emitido por Instituição com curso de graduação reconheci-
do pelo MEC em que se comprove estar o candidato cursando o 
último semestre, somente para candidatos acadêmicos do último 
semestre de curso de graduação.

2.3. O anteprojeto de pesquisa impresso, de acordo com as 
instruções do modelo, não deve ser assinado, rubricado, nem 
conter qualquer nome, palavra, marca, caractere ou indicação 
de autoria que permitam a identifi cação do candidato perante a 
Comissão de Seleção, sob pena de indeferimento da inscrição ou 
eliminação do Processo Seletivo a qualquer momento.

2.4. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deve 
recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento 
dos requisitos e das condições exigidos para o Processo Seletivo.

2.4.1. Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa ele-
trônico, pelo correio, fac-símile, transferência ou depósito em conta-
-corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais, extemporâneas 
ou por quaisquer outros meios que não os estabelecidos neste Edital.

2.4.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente à data de 
seu vencimento.

2.4.3. Em nenhuma hipótese será devolvido o valor da taxa 
de inscrição, cuja arrecadação será utilizada para custeio das 
atividades do Programa.

2.5. No dia 03.02.2012, o candidato poderá consultar no Portal 
a relação de inscrições deferidas e indeferidas.

3. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
3.1. O Processo Seletivo constará de etapas de caráter eli-

minatório (E) e classifi catório (C), obedecendo à tabela a seguir:

Etapa
Caráter

Peso Data Local Horário Duração Resultado
E C

Prova de suficiência em 
língua inglesa

- X 1 06.02.2012
Unidade 6 da 

UFMS
19h 2h 13.02.2012**

Avaliação escrita sobre a 
elaboração de um projeto 
de pesquisa

X X 2 07.02.2012
Unidade 6 da 

UFMS
19h 2h 14.02.2012**

Análise do anteprojeto de 
pesquisa

- X 3
8 a 

13.02.2012
Sala de Reuniões 

da PROPP
- - 15.02.2012**

Resultado Final 23.02.2012
Os resultados serão divulgados no Portal até as 15h do respectivo dia.

** Prévia do resultado. Resultado defi nitivo em 23.02.2012.

3.2. 1ª e 2ª etapas - Prova de sufi ciência em língua inglesa e 
avaliação escrita sobre a elaboração de um projeto de pesquisa:

3.2.1. A prova de sufi ciência em língua inglesa constará de 
interpretação de texto referentes às áreas de concentração e pes-
quisa do Programa.

3.2.2. A avaliação sobre a elaboração de um projeto de pes-
quisa constará da formatação com redação científi ca de um pro-
jeto de pesquisa sobre tema referente às áreas de concentração e 
pesquisa do Programa.

3.2.3. O gabarito da prova de sufi ciência será divulgado às 
15h do dia 07.02.2012, no Portal de Pós-Graduação, dispondo o 
candidato do prazo das 14h às 17h do dia 08.02.2012 para reque-
rer, na Secretaria de Curso, recurso ao gabarito, devendo utilizar 
o Requerimento de Recurso disponível no Portal.

3.3. 3ª etapa - Análise do anteprojeto de pesquisa:
3.3.1. A análise do anteprojeto de pesquisa considerará os 

critérios de julgamentos disponíveis no item 4 deste Edital.
3.4. Após a divulgação do resultado prévio, o prazo para soli-

citação de revisão das etapas, na Secretaria de Curso, é das 8h às 
10h30 e das 14h às 16h30 do dia subsequente ao da divulgação, 
devendo utilizar-se o Requerimento disponível no Portal.

3.4.1. As revisões das etapas ocorrerão das 8h às 11h do dia 
17.02.2012, na Secretaria de Curso. Os candidatos serão chamados 
por ordem de solicitação. A ausência do candidato, no momento 
da chamada, implicará na não realização da revisão.

3.5. Observações gerais:
3.5.1. Para a realização das etapas, o candidato deverá compare-

cer ao local designado com antecedência mínima de quinze minutos, 
portando documento de identidade original, ou formulário de identi-
fi cação especial, modelo disponível no Portal. Para as provas, o can-
didato deverá trazer caneta, lápis ou lapiseira, borracha e apontador.

3.5.2. Ao candidato só será permitida a realização das etapas 
presenciais em respectiva data, local e horário defi nidos neste 
Edital ou em convocação, sendo o candidato identifi cado nas 
provas pelo seu número de inscrição.

3.5.3. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformi-
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dade com as instruções específi cas que lhe forem dadas. A Folha 
de Respostas não poderá ser assinada, rubricada, nem conter 
qualquer palavra, marca ou caractere que permita a identifi cação 
do candidato perante a Comissão de Seleção, sob pena de sumária 
desclassifi cação e/ou eliminação do candidato.

3.5.4. As provas dos candidatos aprovados e reprovados serão 
arquivadas, fi cando, contudo, assegurado o direito de acesso à 
mesma por meio do pedido de vistas.

3.5.5. O horário de início poderá sofrer atraso por motivos 
justifi cáveis, sem acarretar em prejuízo de sua duração.

3.5.6. O não comparecimento em data, horário e local previstos 
neste Edital, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência 
do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo.

3.5.7. Motivará a eliminação do candidato do Processo Se-
letivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a 
tentativa de burla a quaisquer das normas defi nidas neste Edital 
ou a outros relativos ao Processo Seletivo, aos comunicados ou 
às instruções ao candidato, bem como o tratamento incorreto e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na seleção e qualquer tipo 
de consulta não autorizada ou comunicação entre candidatos.

3.5.8. A Comissão de Seleção constitui última instância para 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

4. DO JULGAMENTO DAS ETAPAS:
4.1. A correção da prova de sufi ciência em língua inglesa le-

vará em consideração a exatidão da tradução que poderá alcançar 
o valor máximo de 20 pontos.

4.2. A correção da prova sobre elaboração de um projeto de 
pesquisa cujo valor máximo será de 20 pontos. Será excluído do Pro-
cesso Seletivo o candidato que não obtiver 50% de aproveitamento.

4.3. Para a análise do anteprojeto de pesquisa, de até 50 pontos 
e levará em consideração os seguintes critérios:

a) conteúdo e forma do plano, adequação do plano à linha de 
pesquisa e ao tema específi co (até 25 pontos);

b) relevância e viabilidade econômica e de produção (até 10 
pontos); e

c) caráter disciplinar relacionado à área de concentração do 
Programa (até 15 pontos).

4.4. Será tomada para classifi cação do candidato o somatório 
da pontuação obtida nas três fases do processo.

5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. Os candidatos habilitados serão classifi cados em ordem 

decrescente da nota fi nal.
5.2. Como critério de desempate, na hipótese de igualdade 

de nota fi nal, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) obtiver maior pontuação na análise do anteprojeto de 

pesquisa;
b) obtiver maior pontuação na prova de elaboração de um 

projeto de pesquisa, e
c) obtiver maior pontuação na prova de sufi ciência.

6. DA HOMOLOGAÇÃO
6.1. O resultado fi nal do Processo Seletivo, depois de deci-

didos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Co-
legiado de Curso por meio de Resolução, publicada no Boletim 
de Serviço da UFMS e divulgada na Secretaria de Curso ou no 
Portal de Pós-Graduação a partir do dia 29.02.2012.

7. DAS DEMAIS DATAS
DATAS EVENTOS
01 e 02.03.2012 Matrícula de alunos regulares pelo Portal
05.03.2012 Início das aulas

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais 

alterações, atualizações ou acréscimos, circunstância que será 
mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.

8.2. O prazo deste Edital termina em trinta dias após o período 
de matrículas. Em caso de desistência, poderão ser convocados 
candidatos habilitados no Processo Seletivo de acordo com a 
classifi cação. A Comissão de Seleção, no entanto, reserva-se o 
direito de não preencher as vagas previstas.

8.3. Será desclassifi cado e excluído do Processo Seletivo 
o candidato que, sendo concluinte de curso de graduação, não 
apresentar comprovante de conclusão de curso na matrícula, bem 
como o aluno de pós-graduação stricto sensu que não tenha se 
desligado do curso a que está vinculado até o ato da matrícula no 
Programa, dada a exigência de dedicação integral ao curso.

8.4. O aluno matriculado compromete-se a manter atualizados 
seus dados pessoais, meios de contato e seu endereço até o fi nal 
dos estudos, na Secretaria de Curso.

8.5. Não será permitido ao aluno selecionado o trancamento 
de matrícula no primeiro semestre letivo.

8.6. Os candidatos não aprovados terão o prazo de trinta dias, a contar 
da matrícula, para retirar os documentos comprobatórios de sua inscrição. 
Findado o prazo, os documentos não retirados serão descartados.

8.7. A aprovação na Seleção não garantirá a obtenção de bolsa 
de estudo a qual dependerá das cotas recebidas pelo Programa, 
das Agências Financiadoras, das normas dessas agências e das 
normas do próprio Programa.

8.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Co-
legiado de Curso, no âmbito de sua competência.

Dercir Pedro de Oliveira

EDITAL Nº 90, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

Processo Seletivo 2012.2.

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso 
de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições 
do Processo Seletivo visando à seleção de candidatos para preen-
chimento de vagas no Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 
Conservação, Curso de Mestrado, do Centro de Ciências Biológi-
cas e da Saúde, com 5 vagas remanescentes do processo anterior 
e ingresso no primeiro semestre letivo de 2012.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no 

presente Edital e conduzido por Comissão de Seleção aprovada 
pelo Colegiado de Curso e composta de professores do Curso ou 
do quadro docente da UFMS.

1.2. As dúvidas quanto ao Edital poderão ser esclarecidas 
pessoalmente na secretaria de curso, pelo fone (67) 3345-7342 
ou pelo email ecologia.ccbs@ufms.br.

1.3. O Processo Seletivo destina-se a classifi car candidatos porta-
dores de diploma de Graduação, devidamente registrado ou revalidado.

1.3.1. O candidato acadêmico do último ano/semestre de curso 
de graduação, se selecionado, deverá apresentar diploma de gra-
duação, certidão de conclusão de curso de graduação, declaração 
ou equivalente no ato de matrícula.

1.4. O candidato fi ca ciente de que independente da sua 
graduação a proposta de estudos a ser desenvolvida durante o 
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curso deverá necessariamente estar vinculada a uma das linhas 
de pesquisa do Curso.

1.5. As atividades de ensino ocorrerão no prédio do Centro de 
Ciências Biológicas e da Saúde, nos turnos matutino e vespertino, 
de segunda à sexta-feira. As atividades de pesquisa e orientação 
desenvolver-se-ão em turno integral.

1.6. A distribuição das vagas obedecerá ao estabelecido a 
seguir.

Área de concentração Linhas de Pesquisa Vagas 

Ecologia

Ecologia aplicada

5

Ecologia da reprodução
Ecologia das adaptações
Ecologia de comunidades
Ecologia de ecossistemas
Ecologia de populações

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Para efetivar a inscrição, os documentos (item 2.2) devem 

ser entregues na Secretaria de Curso, no período de 03.02.2012 a 
05.02.2012, nos intervalos de horários das 8h às 11h e das 13h às 
17h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultati-
vos; ou enviados por Sedex até o dia 04.02.2012, considerando-se 
a data de postagem.

2.1.1. Vigora, em todos os efeitos deste Edital, o horário ofi cial 
do Estado de Mato Grosso do Sul.

2.1.2. Os modelos de formulários estarão disponíveis no Portal 
de Pós-Graduação www.posgraduacao.ufms.br selecionando-se o 
Curso e, em seguida, Arquivos para inscrição.

2.1.3. Segue, no quadro abaixo, o endereço da Secretaria de Curso.

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E 
CONSERVAÇÃO / CCBS
Secretaria de Curso
Av. Costa e Silva, s/nº - 79070-900 Caixa Postal 549
Campo Grande, Mato Grosso do Sul

2.2. Os documentos necessários para a realização da inscrição 
são os seguintes:

a) fi cha de inscrição preenchida conforme modelo disponível 
no Portal;

b) três fotocópias do Currículo Lattes impresso a partir de 
<http://lattes.cnpq.br/>;

c) fotocópia dos comprovantes dos itens a serem pontuados no 
currículo, encadernados na mesma ordem do currículo, conforme 
Planilha de Pontuação de Currículo, disponível no Portal. Para 
comprovar publicação de artigo, anexar cópia da capa da revista 
e da primeira página do artigo. Os itens não comprovados não 
serão pontuados;

d) uma foto 3x4 recente;
e) uma fotocópia do documento de identidade ofi cial legível, 

frente e verso, somente para brasileiros;
f) uma fotocópia do CPF;
g) uma fotocópia do Título de Eleitor e do comprovante de 

quitação com a Justiça Eleitoral, somente para brasileiros;
h) uma fotocópia do Certifi cado de Reservista, somente para 

brasileiros do sexo masculino;
i) uma fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
j) uma fotocópia autenticada do histórico escolar e do diploma 

de graduação, certidão de conclusão de curso de graduação, decla-
ração ou equivalente, frente e verso, para candidatos graduados; e

k) uma fotocópia do histórico escolar parcial e do documento 
ofi cial emitido por Instituição com curso de graduação reconheci-

do pelo MEC em que se comprove estar o candidato cursando o 
último semestre, somente para candidatos acadêmicos do último 
semestre de curso de graduação.

2.2.1. Documentação adicional:
a) três fotocópias da carta-proposta de projeto de dissertação, 

disponível no Portal;
b) uma fotocópia da carta de pré-aceite do futuro orientador, 

disponível no Portal, declarando que está ciente da carta-proposta 
de dissertação enviada pelo candidato. Verifi car corpo docente 
habilitado a emitir pré-aceite, conforme documento também 
disponível no Portal.

2.2.2. Os candidatos que tiveram suas inscrições deferidas 
no processo seletivo 2012.1 regido pelo Edital 54/2011-Propp 
estarão dispensados de entregar a documentação exigida no item 
2.2., alíneas b) até k).

2.3. No dia 08.02.2012, o candidato poderá conferir no Portal 
a relação de inscrições deferidas e indeferidas.

3. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
3.1. O Processo Seletivo constará de etapas de caráter eli-

minatório (E) e classifi catório (C), obedecendo à tabela abaixo.

Etapa
Caráter

Peso Data Local Horário Duração Resultado
E C

Prova de língua 
inglesa

X - 1 13.02
Anfiteatro 
do CCHS

8h 3h 13.02

Prova Ecologia (ECO) - X 2 14.02
Anfiteatro 
do CCHS

14h 2h 08.03

Prova de conhe-
cimentos gerais (CG)

- X 1 15.02
Anfiteatro 
do CCHS

8h 2h 08.03

Entrevista (ENT) 
e pontuação de 
currículo (CUR)

- X 1
15 a 

17.02
Setor de 
Ecologia

A partir das 13h no dia 
15 e a partir das 8h 

nos demais dias

15~ 
20min

08.03

Resultado Final 08.03

O resultado da prova de língua inglesa será divulgado na 
secretaria de curso e no Portal a partir das 17h do respectivo dia.

3.2. 1ª etapa - Prova de língua inglesa:
3.2.1. A prova de língua inglesa constará da leitura e interpre-

tação de texto técnico em inglês cujo conteúdo está relacionado à 
área de Ecologia, sendo permitido o uso de dicionário.

3.2.2. Será considerado classifi cado para a etapa seguinte o 
candidato que obtiver média igual ou superior a cinco, em escala 
de zero a dez.

3.2.3. O candidato que não atingir a nota mínima na Prova 
de Inglês, poderá solicitar a cópia da respectiva prova e interpor 
recurso devidamente fundamentado, junto à Secretaria de Curso, 
de acordo com o item 4 deste Edital. Nesse caso, o candidato terá 
deferido liminarmente o direito de realizar as provas de Ecologia 
e de Conhecimentos Gerais e a entrevista, em caráter recursal, até 
julgamento pela Comissão de Seleção. A Comissão concluirá o 
processo de análise e emissão do parecer em resposta à solicitação 
do recurso da Prova de Inglês até o fi nal do Processo Seletivo.

3.3. 2ª etapa - Prova Ecologia (ECO):
3.3.1. A prova específi ca de Ecologia constará de questões 

relacionadas à bibliografi a recomendada, disponível no Portal.
3.4. 3ª etapa - Prova de conhecimentos gerais (CG):
3.4.1. A prova de Conhecimentos Gerais (Botânica, Zoologia, 

Genética, Evolução e Estatística) constará de questões baseadas 
na bibliografi a recomendada, disponível no Portal.

3.5. 4ª etapa - Entrevista (ENT) e pontuação de currículo (CUR):
3.5.1. A Entrevista com análise de currículo constará da avalia-

ção da capacidade de comunicação e argumentação do candidato 
com respeito à carta-proposta de projeto, à experiência anterior 
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em pesquisa, aos seus objetivos futuros, além dos itens da Planilha 
de Pontuação de Currículo, disponível no Portal.

3.5.2. Avaliação do currículo: a pontuação obtida na avalia-
ção do currículo será dividida pelo intervalo de tempo (em anos) 
correspondente ao ano de ingresso no curso de graduação até o 
ano vigente. Posteriormente, para cálculo da nota do currículo, o 
valor da pontuação será multiplicado por uma constante (C), cal-
culada para ajustar toda a variação da pontuação dos candidatos, 
considerando intervalo de notas entre cinco e dez.

3.6. Para as etapas 2 a 4, será aplicada a seguinte fórmula:

MP = (2xECO + 1xCG + 1xCUR + 1xENT) / 5

Onde: MP=Média Ponderada, ECO=Prova de Ecologia, 
CG=Prova de Conhecimentos Gerais, CUR= nota de Currículo e 
ENT= nota de Entrevista.

3.7. Seleção do Candidato: o candidato será selecionado de 
acordo com sua classifi cação e número de vagas oferecidas pelo 
orientador que forneceu o pré-aceite, respeitando-se o limite de 
vagas oferecidas pelo Programa. Caso algum candidato classifi -
cado não consiga vaga com o orientador que lhe forneceu o pré-
-aceite, devido ao preenchimento da vaga por candidato melhor 
classifi cado, este será convidado a preencher vaga oferecida por 
docente orientador que, eventualmente, não tenha preenchido sua 
cota de vagas por ocasião da matrícula, respeitando-se o aceite 
deste docente, a concordância do candidato e o critério do limite 
de vagas do Programa.

3.8. Observações gerais:
3.8.1. Para a realização das etapas, o candidato deverá com-

parecer ao local designado com antecedência mínima de vinte 
minutos, portando documento de identidade original, ou formu-
lário de identifi cação especial, modelo disponível no Portal. Para 
as provas, o candidato deverá trazer caneta, lápis ou lapiseira, 
borracha e apontador.

3.8.2. A Comissão de Seleção constitui última instância para 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

3.8.3. Ao candidato só será permitida a realização das etapas 
presenciais em respectiva data, local e horário defi nidos neste 
Edital ou em convocação, sendo o candidato identifi cado nas 
provas pelo seu número de inscrição.

3.8.4. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformi-
dade com as instruções específi cas que lhe forem dadas. A Folha 
de Respostas não poderá ser assinada, rubricada, nem conter 
qualquer palavra, marca ou caractere que permita a identifi cação 
do candidato perante a Comissão de Seleção, sob pena de sumária 
desclassifi cação e/ou eliminação do candidato.

3.8.5. As provas dos candidatos aprovados e reprovados serão 
arquivadas, fi cando, contudo, assegurado o direito de acesso à 
mesma por meio do pedido de vistas.

3.8.6. O horário de início poderá sofrer atraso por motivos 
justifi cáveis, sem acarretar em prejuízo de sua duração.

3.8.7. O não comparecimento em data, horário e local previstos 
neste Edital, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência 
do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo.

3.8.8. Motivará a eliminação do candidato do Processo Se-
letivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a 
tentativa de burla a quaisquer das normas defi nidas neste Edital 
ou a outros relativos ao Processo Seletivo, aos comunicados ou 
às instruções ao candidato, bem como o tratamento incorreto e 

descortês a qualquer pessoa envolvida na seleção e qualquer tipo 
de consulta não autorizada ou comunicação entre candidatos.

4. DOS RECURSOS:
4.1. O candidato poderá requerer recurso ao resultado das 

etapas, devendo utilizar o modelo disponível no Portal. Admitir-
-se-á um único recurso por candidato, a ser entregue em uma via, 
na Secretaria de Curso, em horário comercial, nos prazos abaixo. 
O resultado da análise dos recursos será divulgado no Portal.

4.2. O prazo de entrega do recurso varia de acordo com a etapa:
a) recurso da 1ª etapa: até as 10h do dia 14.02.2012;
b) recurso das etapas 2 a 4: em até 24h após a divulgação do 

resultado fi nal.

5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. Os candidatos habilitados serão classifi cados em ordem 

decrescente da nota fi nal.
5.2. Os candidatos com média ponderada menor do que cinco 

no resultado fi nal serão desclassifi cados.
5.3. Como critério de desempate, na hipótese de igualdade 

de nota fi nal, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) obtiver maior pontuação na Prova de Ecologia;

b) obtiver maior pontuação na Prova de Conhecimentos Gerais.

6. DA HOMOLOGAÇÃO
6.1. O resultado fi nal do Processo Seletivo, depois de deci-

didos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Co-
legiado de Curso por meio de Resolução, publicada no Boletim 
de Serviço da UFMS e divulgada na Secretaria de Curso ou no 
Portal de Pós-Graduação a partir do dia 13.03.2012.

7. DAS DEMAIS DATAS
DATAS EVENTOS
14 e 15.03.2012 Matrícula de alunos regulares pelo Portal
19.03.2012 Início das aulas (previsão)

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais 

alterações, atualizações ou acréscimos, circunstância que será 
mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.

8.2. O prazo deste Edital termina em trinta dias após o período 
de matrículas. Em caso de desistência, poderão ser convocados 
candidatos habilitados no Processo Seletivo de acordo com a 
classifi cação. A Comissão de Seleção, no entanto, reserva-se o 
direito de não preencher as vagas previstas.

8.3. Será desclassifi cado e excluído do Processo Seletivo 
o candidato que, sendo concluinte de curso de graduação, não 
apresentar comprovante de conclusão de curso na matrícula, bem 
como o aluno de pós-graduação stricto sensu que não tenha se 
desligado do curso a que está vinculado até o ato da matrícula no 
Programa, dada a exigência de dedicação integral ao curso.

8.4. O aluno matriculado compromete-se a manter atualizados 
seus dados pessoais, meios de contato e seu endereço até o fi nal 
dos estudos, na Secretaria de Curso.

8.5. O estudo no Programa exige dedicação integral dos alunos 
às atividades acadêmicas.

8.6. Os candidatos não aprovados terão o prazo de trinta dias, a contar 
da matrícula, para retirar os documentos comprobatórios de sua inscrição. 
Findado o prazo, os documentos não retirados serão descartados.

8.7. A aprovação na Seleção não garantirá a obtenção de bolsa 
de estudo a qual dependerá das cotas recebidas pelo Programa, das 
Agências Financiadoras, das normas dessas agências e das normas 
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do próprio Programa. A distribuição de bolsas, quando disponí-
veis, seguirá a ordem complementar aos candidatos já aprovados 
no processo seletivo 2012.1 regido pelo Edital 54/2011-Propp.

8.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Co-
legiado de Curso, no âmbito de sua competência.

Dercir Pedro de Oliveira

EDITAL Nº 91, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

Processo Seletivo 2012.1.

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, considerando a Resolução n. 
75/2011-PPGGEO, torna pública a abertura de inscrições do Pro-
cesso Seletivo visando à seleção de candidatos para preenchimento 
de vagas no Programa de Pós-Graduação em Geografi a, Curso de 
Mestrado, do Câmpus de Três Lagoas, com 2 vagas remanescen-
tes dos processos seletivos anteriores, para ingresso no primeiro 
semestre letivo de 2012.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo será regido pelas regras dispostas no 

presente Edital e conduzido por Comissão de Seleção aprovada 
pelo Colegiado de Curso e composta de professores do Curso.

1.2. As dúvidas quanto ao Edital poderão ser esclarecidas 
pelo fone (67) 3509-3720 ou pelo email: ppggeo@cptl.ufms.br.

1.3. O Processo Seletivo destina-se a classifi car candidatos 
portadores de diploma de Graduação em Geografi a e/ou área afi m, 
devidamente registrado ou revalidado.

1.3.1. O candidato acadêmico do último ano/semestre de curso 
de graduação, se selecionado, deverá apresentar diploma de gra-
duação, certidão, declaração ou equivalente no ato de matrícula.

1.3.2. O candidato estrangeiro, se selecionado, deverá provi-
denciar os documentos abaixo para o ato de matrícula:

a) diploma, histórico escolar e certidão de nascimento ou 
casamento autenticados junto à repartição consular brasileira no 
país de origem do estrangeiro;

b) passaporte e visto com prazo de validade;
c) comprovante de ser benefi ciário de bolsa de estudo, ou 

convênio cultural ou apresentação de escritura de assunção de 
compromisso de manutenção lavrada em cartório; e

d) tradução juramentada de todos os documentos em línguas 
não hispânicas.

1.4. O candidato fi ca ciente de que independente da sua gradu-
ação a proposta de estudos declarada por meio do anteanteprojeto 
de pesquisa deverá necessariamente estar vinculada à linha de 
pesquisa do Curso.

1.5. As atividades de ensino ocorrerão nas instalações do 
Curso em turno integral, de segunda à sexta-feira. As atividades 
de pesquisa e orientação desenvolver-se-ão em turno integral.

1.6. A distribuição das vagas obedecerá ao estabelecido a 
seguir.

Área de concentração Linha de Pesquisa Orientador Vagas
Análise Geoambiental e 
Produção do Território

Dinâmica Ambiental 
e Planejamento

Ailton Luchiari 1
Luiza Luciana Salvi 1

Total de vagas 2

1.7. O candidato concorrerá, com um anteanteprojeto, à vaga 
destinada a cada orientador na linha de pesquisa relacionada com 
a temática. Será chamado o próximo candidato classifi cado para 
a vaga do orientador em caso de não efetivação da matrícula. Na 
ausência de candidato(s) classifi cado(s) para um determinado 
orientador, a vaga poderá ser utilizada para candidato de outro 
orientador, de acordo com a sequência de classifi cação e a critério 
da Comissão de Seleção.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições fi carão abertas pelo Portal de Pós-Gradua-

ção www.posgraduacao.ufms.br, da 0h do dia 01.02.2012 às 16h 
do dia 09.02.2012, selecionando-se o Curso.

Para efetivar a inscrição, os documentos devem ser entregues 
na Secretaria de Curso, das 8h às 10h30 e das 14h às 16h30, de 
segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, até 
o dia 09.02.2012; ou enviados por Sedex até o dia 06.02.2012, 
considerando-se a data de postagem.

2.1.1. Vigora, em todos os efeitos deste Edital, o horário ofi cial 
do Estado de Mato Grosso do Sul.

2.1.2. Os modelos de formulários estarão disponíveis no 
Portal de Pós-Graduação selecionando-se o Curso e, em seguida, 
Arquivos para inscrição.

2.1.3. Segue abaixo o endereço da Secretaria de Curso.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
Coordenação de Curso
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Av. Ranulpho Marques Leal, 3.484 - Bairro Distrito Industrial
79610-100 - TRÊS LAGOAS, Mato Grosso do Sul

2.2. Os documentos necessários para a realização da inscrição 
são os seguintes:

a) comprovante de inscrição assinado, impresso a partir do 
Portal;

b) comprovante original de pagamento da Taxa de Inscrição, 
no valor de R$ 100,00 (cem reais). Gerar boleto bancário a partir 
de <http://migre.me/51gjk>, com os dados a seguir:

Nome e CPF do candidato
Câmpus: Campo Grande
Unidade: PROPP- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Subunidade: CPG- Coordenadoria de Pós-Graduação
Recolhimento: Mestrado em Geografi a/CPTL - 2012

c) três fotocópias do Currículo Lattes impresso a partir de 
<http://lattes.cnpq.br/>;

d) fotocópia dos comprovantes dos itens a serem pontuados 
no currículo, dos últimos cinco anos (2007-2011), conforme Lista 
para Análise de Currículo, disponível no Portal. Para comprovar 
publicação de artigo, anexar cópia da capa da revista e da primeira 
página do artigo. Os itens não comprovados não serão pontuados;

e) três fotocópias impressas do anteanteprojeto de pesquisa, 
conforme modelo disponível no Portal, devendo estar em acordo 
com o item 2.3 deste Edital;

f) duas fotos 3x4 recentes;
g) uma fotocópia do documento de identidade ofi cial legível, 

frente e verso, somente para brasileiros;
h) uma fotocópia do CPF;
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i) uma fotocópia do Título de Eleitor e do comprovante de 
quitação com a Justiça Eleitoral, somente para brasileiros;

j) uma fotocópia do Certifi cado de Reservista, somente para 
brasileiros do sexo masculino;

k) uma fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
l) uma fotocópia do Passaporte, somente para estrangeiros;
m) uma fotocópia autenticada do histórico escolar e do di-

ploma de graduação, certidão, declaração ou equivalente, frente 
e verso, para candidatos graduados; e

n) uma fotocópia do histórico escolar e do documento ofi cial 
emitido por Instituição com curso de graduação reconhecido 
pelo MEC em que se comprove estar o candidato em condições 
de concluir o respectivo curso de graduação até o prazo previsto 
para matrícula, somente para candidatos acadêmicos do último 
ano de curso de graduação.

2.3. O anteprojeto de pesquisa impresso, de acordo com as 
instruções do modelo, não deve ser assinado, rubricado, nem 
conter qualquer nome, palavra, marca, caractere ou indicação de 
autoria, citação direta ou indireta, referências a trabalhos, estudos 
anteriores, que permita a identifi cação do candidato perante a 
Comissão de Seleção, sob pena de indeferimento da inscrição ou 
eliminação do Processo Seletivo a qualquer momento.

2.4. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deve 
recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento 
dos requisitos e das condições exigidos para o Processo Seletivo.

2.4.1. Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa ele-
trônico, pelo correio, fac-símile, transferência ou depósito em conta-
-corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais, extemporâneas 
ou por quaisquer outros meios que não os estabelecidos neste Edital.

2.4.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento 
de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, 
o boleto deverá ser pago antecipadamente à data de seu vencimento.

2.4.3. Em nenhuma hipótese será devolvido o valor da taxa 
de inscrição, cuja arrecadação será utilizada para custeio das 
atividades do Programa.

2.5. Até o dia 13.02.2012, o candidato poderá conferir no 
Portal a relação de inscrições deferidas e indeferidas.

3. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
3.1. O Processo Seletivo constará de etapas de caráter eli-

minatório (E) e classifi catório (C), obedecendo à tabela abaixo.

Etapa
Caráter

Peso Data Local Horário Duração Resultado
E C

Análise do anteprojeto de 
pesquisa 

X X 1 14.02 - - - 15.02

Prova de suficiência X - 1 16.02 Anfiteatro VI 13h30 3h 17.02
Prova escrita X X 1 17.02 Anfiteatro VI 8h30 3h 23.02
Entrevista e defesa do 
anteprojeto de pesquisa e 
Currículo

- X 1 17.02 Anfiteatro VI 8h30
8h às 11h e 
13h às 16h

24.02

Resultado Final 28.02

Os resultados serão divulgados no Portal de Pós-Graduação, até as 17h do 

respectivo dia.

3.2. 1ª etapa - Análise do anteanteprojeto de pesquisa:
3.2.1. Na análise do anteanteprojeto de Pesquisa, será eli-

minado do Processo Seletivo o candidato que não observar a 
temática do orientador pretendido, e levará em consideração os 
seguintes critérios:

a) conteúdo e forma do anteanteprojeto, adequação do ante-
anteprojeto à linha de pesquisa e ao tema específi co do orientador 
pretendido; e

b) relevância e viabilidade de execução do anteanteprojeto 
de pesquisa.

3.3. 2ª etapa - Prova de sufi ciência:
3.3.1. A prova de sufi ciência em língua inglesa, língua espa-

nhola ou língua francesa será obrigatória a todos os candidatos 
aprovados na etapa anterior, constando de tradução de textos 
temáticos referentes à área de geografi a.

3.3.2. Será considerado habilitado para a próxima etapa o 
candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete).

3.4. 3ª etapa - Prova escrita:
3.4.1. A prova escrita versará sobre um tema relativo à ge-

ografi a física, para a linha de pesquisa em Dinâmica Ambiental 
e Planejamento, a ser sorteado pela Comissão de Seleção, tendo 
como base os Temas para prova escrita e as Sugestões de Biblio-
grafi a, ambos disponíveis no Portal. O sorteio do tema ocorrerá 
na presença de todos os candidatos no dia e horário estabelecido 
para a realização da prova escrita.

3.4.2. O candidato deverá demonstrar no conteúdo e na forma 
do texto a ser elaborado o domínio teórico do tema sorteado, bem 
como das normas para produção de texto na língua portuguesa.

3.4.3. Será considerado habilitado para a próxima etapa o 
candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete).

3.5. 4ª etapa - Entrevista e defesa do anteprojeto de pesquisa 
e Currículo:

3.5.1. Na entrevista o candidato deverá apresentar domínio 
de seu anteprojeto de pesquisa e da temática proposta.

3.5.2. O candidato deverá ser claro e objetivo, sem omitir quaisquer 
informações solicitadas pela Comissão em relação ao seu anteprojeto 
de pesquisa e disponibilidade para os estudos e atividades do Curso.

3.5.3. Será considerado aprovado o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 7,0 (sete).

3.5.4. A análise de currículo, sem limite de pontuação, será 
baseada na Lista para Análise de Currículo, disponível no Portal.

3.5.5. Poderão realizar a entrevista e defesa do anteprojeto de 
pesquisa, em caráter recursal, os candidatos eliminados nas etapas 
anteriores e que requererem recurso.

3.6. Observações gerais:
3.6.1. Para a realização das etapas, o candidato deverá com-

parecer ao local designado com antecedência mínima de quinze 
minutos, portando documento de identidade original, ou formu-
lário de identifi cação especial, modelo disponível no Portal.

3.6.2. Todos os candidatos eliminados em uma determinada 
etapa e que requererem recurso deverão realizar a próxima etapa 
em caráter recursal, aguardando a divulgação da análise do re-
querimento no Portal de Pós-Graduação.

3.6.3. A Comissão de Seleção constitui última instância para 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

3.6.4. Ao candidato só será permitida a realização das etapas 
presenciais em respectiva data, local e horário defi nidos neste 
Edital ou em convocação.

3.6.5. O horário de início poderá sofrer atraso por motivos 
justifi cáveis, sem acarretar em prejuízo de sua duração.

3.6.6. O não comparecimento em data, horário e local previstos 
neste Edital, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência 
do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo.

3.6.7. Motivará a eliminação do candidato do Processo Se-
letivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a 
tentativa de burla a quaisquer das normas defi nidas neste Edital 
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ou a outros relativos ao Processo Seletivo, aos comunicados ou 
às instruções ao candidato, bem como o tratamento incorreto e 
descortês a qualquer pessoa envolvida na seleção.

3.6.8. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformi-
dade com as instruções específi cas que lhe forem dadas. A Folha 
de Respostas não poderá ser assinada, rubricada, nem conter 
qualquer palavra, marca ou caractere que permita a identifi cação 
do candidato perante a Comissão de Seleção, sob pena de sumária 
desclassifi cação e/ou eliminação do candidato.

3.6.9. As provas dos candidatos aprovados e reprovados serão 
arquivadas, fi cando, contudo, assegurado o direito de acesso à 
mesma por meio do pedido de vistas.

4. DOS RECURSOS:
4.1. O candidato poderá requerer recurso à cada etapa, deven-

do utilizar o modelo disponível no Portal. Admitir-se-á um único 
recurso por candidato, a ser entregue em uma via, na Secretaria 
de Curso, conforme as instruções abaixo. O resultado da análise 
dos recursos será divulgado no Portal.

4.2. O prazo de entrega do recurso varia de acordo com a etapa:
a) recurso das etapas 1 e 2: antes da entrevista e defesa do 

anteprojeto de pesquisa e currículo;
b) recurso das etapas 3 a 4: até as 17h do dia 27.02.2012.

5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. Os candidatos habilitados serão classifi cados em ordem 

decrescente da nota fi nal.
5.2. Como critério de desempate, na hipótese de igualdade 

de nota fi nal, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) obtiver maior pontuação na prova escrita;
b) obtiver maior pontuação na prova de sufi ciência;
c) obtiver maior pontuação na análise de currículo.
5.3. O resultado final será divulgado no Portal no dia 

28.02.2012.

6. DA HOMOLOGAÇÃO
6.1. O resultado fi nal do Processo Seletivo, depois de deci-

didos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Co-
legiado de Curso por meio de Resolução, publicada no Boletim 
de Serviço da UFMS e divulgada na Secretaria de Curso ou no 
Portal de Pós-Graduação a partir do dia 29.02.2012.

7. DAS DEMAIS DATAS
DATAS EVENTOS
1º e 02.03.2012 Matrícula de alunos regulares pelo Portal
05.03.2012 Início das aulas (previsão)

7.1. Os candidatos selecionados para as vagas deverão fazer 
sua matrícula, pessoalmente, na Secretaria de Curso, das 8h às 
10h e das 14h às 16h30, nos dias 1º e 02.03.2012. O candidato 
que não fi zer a pré-matrícula será considerado desistente, sendo 
então convocado o suplente (se houver) de cada orientador.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais 
alterações, atualizações ou acréscimos, circunstância que será 
mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.

8.2. O prazo deste Edital termina em trinta dias após o período 
de matrículas. Em caso de desistência, poderão ser convocados 
candidatos habilitados no Processo Seletivo de acordo com a 

classifi cação. A Comissão de Seleção, no entanto, reserva-se o 
direito de não preencher as vagas previstas.

8.3. Será desclassifi cado e excluído do Processo Seletivo 
o candidato que, sendo concluinte de curso de graduação, não 
apresentar comprovante de conclusão de curso na matrícula, bem 
como o aluno de pós-graduação stricto sensu que não tenha se 
desligado do curso a que está vinculado até o ato da matrícula no 
PPGGEO, dada a exigência de dedicação integral ao curso.

8.4. O aluno matriculado compromete-se a manter atualizados 
seus dados pessoais, meios de contato e seu endereço até o fi nal 
dos estudos, na Secretaria de Curso.

8.5. Não será permitido ao aluno selecionado o trancamento 
de matrícula no primeiro semestre letivo.

8.6. Os candidatos não aprovados terão o prazo de trinta dias, 
a contar da matrícula, para retirar os documentos comprobatórios 
de sua inscrição. Findado o prazo, os documentos não retirados 
serão descartados.

8.7. A aprovação na Seleção não garantirá a obtenção de bolsa 
de estudo a qual dependerá das cotas recebidas pelo Programa, das 
Agências Financiadoras, das normas dessas agências e das normas 
do próprio Programa. A distribuição de bolsas, quando disponí-
veis, seguirá a ordem complementar aos candidatos já aprovados 
no processo seletivo 2012.1 regido pelo Edital 48/2011-Propp.

8.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Co-
legiado de Curso, no âmbito de sua competência.

Dercir Pedro de Oliveira

PUBLICAÇÃO Nº 207, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

Espécie: Ata para Registro de Preços nº42/2011-UFMS, 
Processo nº 23104.071693/2011-13, celebrado entre a FUNDA-
ÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO 
SUL (UFMS) e as empresas DIMACI PR MATERIAL CIRUR-
GICO LTDA E OUTROS. Objeto: tem por objeto a aquisição 
de material de consumo de uso hospitalar, que irão atender as 
necessidades das unidades dos diversos Campus da UFMS, con-
forme especifi cado na Cláusula Quarta, decorrente do Processo 
nº 23104.071693/2011-13 - Pregão Eletrônico para Sistema de 
Registro de Preço nº 191/2011 do qual este é integrante . Valor: 
R$ 1.187.239,21. Vigência: 25/11/2011 a 24/11/2012. Data de 
Assinatura: 25/11/2011. Assinam: O Pró-reitor de Administração, 
Prof. Dr. Julio Cesar Gonçalves pela “UFMS”, e os representantes 
legais pelas empresas.

PUBLICAÇÃO Nº 99, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011.

Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação n.º 
081/2010-UFMS, processo n.º 23104.003836/2010-83, celebrado 
entre a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 
UFMS e o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria 
da República no Município de Corumbá - MPF. Objeto: prorrogar 
a vigência do Acordo ora aditado pelo período de 03 (três) meses, 
a partir de 07 de janeiro de 2012. Data de assinatura: 22/12/2011. 
Assinam: o Vice-Reitor, no exercício do cargo de Reitor, Prof. Dr. 
João Ricardo Filgueiras Tognini, pela UFMS, e o Procurador da 
República, Sr. Wilson Rocha Assis, pelo MPF.


