
 
 

 

EDITAL PREAE Nº 22, DE 6 DE MAIO DE 2015. 

 

 

Processo Seletivo de Cursistas para o 

Curso de Extensão em Educação para as 

Relações Étnico-Raciais: cultura e 

história africanas e afro-brasileiras. 

 

O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 

legais, torna público o Edital de Abertura para Inscrições visando à seleção de 

candidatos para o preenchimento de vagas no Curso de Extensão em Educação para as 

Relações Étnico-Raciais: cultura e história africanas e afro-brasileira, oferecido pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em parceria com a Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), com previsão de início no primeiro semestre de 2015. 

 

1. DO PÚBLICO ALVO 

 

1.1. Professores da educação básica e gestores dos sistemas de ensino que atuam na 

educação pública, demais membros da comunidade que tenham experiência 

comprovada em educação e/ou diversidade, que sejam portadores de diploma de curso 

de licenciatura (preferencialmente), com acesso a equipamentos tecnológicos e 

habilidades que possibilitem a aprendizagem a distância, observando o princípio 

constitucional de gratuidade e de igualdade de condições de acesso ao ensino. 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1. Serão oferecidas duzentas vagas para ingresso no ano letivo de 2015, no polo de 

Campo Grande.  

 

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão Coordenadora do Processo de 

Seleção, segundo as normas e condições estabelecidas neste Edital, que a Instituição se 

obriga a cumprir e que os candidatos, que nele se inscreverem, declaram conhecer e 

com elas concordar. 

3.2. As despesas com a participação, no Processo Seletivo correrão por conta do 

candidato, que não tem direito a alojamento, alimentação, transporte e/ou ressarcimento 

de despesas por parte da UFMS.  

 

 

 

 



 
 

4. DURAÇÃO DO CURSO 

 

4.1. O Curso terá a duração de seis meses, incluindo o cumprimento de créditos e a 

elaboração de um do Projeto Final de Curso, e a carga horária total de cento e 

oitenta horas, compreendendo fases presenciais e a distância. 

 

 

5. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

5.1. A inscrição implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

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

alegar desconhecimento.  

 

5.2. As inscrições estarão abertas no período de 7 a 28 de maio de 2015, até às 22 horas, 

observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.  

 

5.3. Não serão cobradas taxas de inscrição e de mensalidade.  

 

5.4. A metodologia do curso envolve a participação obrigatória em atividades a 

distância e presenciais, previamente agendadas, a serem desenvolvidas no polo de 

Campo Grande.  

 

5.5. As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, cabendo à Comissão Coordenadora da Seleção o direito de excluir deste 

Processo Seletivo, a qualquer tempo, aquele que não preencher a ficha de inscrição 

de forma correta, fornecer dados comprovadamente inverídicos, apresentar plágio 

ou não atender as exigências contidas no item 1.1 deste Edital. 

 

5.6. O candidato deverá efetivar sua inscrição enviando e-mail para o endereço 

eletrônico etnicorracial.ufms.ead@gmail.com, observando os seguintes itens: 

 

 Ficha de Inscrição devidamente preenchida, sem rasuras, assinada e digitalizada, 

acessada no site www.ead.ufms.br/selecao.  

 Carta de Intenção (no máximo duas laudas, com fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, em papel A4); 

 RG e CPF (cópia digitalizada, frente e verso); 

 Comprovante de ser professor da educação básica em efetivo exercício, ou de 

atuar diretamente com educação (extensionista, movimentos sociais, 

propostas/projetos, pesquisa e outros). 

 

5.7. O candidato que não atender ao disposto no item 5.5 deste Edital terá sua inscrição 

indeferida. 

5.8. A falta de documentação ou o descumprimento do prazo de envio implicam no 

indeferimento da inscrição, sendo vedado o envio de documentos após o período de 

inscrições. 

5.9. O candidato que tiver sua inscrição deferida terá sua confirmação de inscrição 

disponibilizada no endereço eletrônico www.ead.ufms.br até 29 de maio de 2015. 
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5.10. Após a divulgação das inscrições deferidas, o candidato não incluído na relação poderá 

interpor recurso até às 22h de 1° de junho de 2015, observando o horário oficial de 

Mato Grosso do Sul, por meio do endereço eletrônico:  

etnicorracial.ufms.ead@gmail.com. 

 

5.11. O resultado do recurso previsto no item anterior será enviado para o e-mail do candidato.  

 

5.12. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Comissão 

Coordenadora do Processo de Seleção não se responsabilizam por solicitações de 

inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia 

elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica ou meteorológica que 

impossibilitem a transferência de dados.  

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

 

6.1. O Processo Seletivo será realizado no período de 28 e 29 de maio de 2015, 

mediante: avaliação da carta de intenções, redigida e assinada; e contagem do 

tempo de experiência com educação (comprovada). 

 

6.2. A carta de intenções deverá ser redigida e terá pontuação de zero a cem pontos, 

sendo eliminado o candidato que não atingir a nota mínima de quarenta pontos. 

 

7. DA MATRÍCULA  

 

7.1. CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA: A matrícula será confirmada pelo cursista 

no ato de acesso ao ambiente virtual, conforme edital de divulgação no site 

www.ead.ufms.br. O início do curso está previsto para 1° de junho de 2015. 

 

8. 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. A EAD/UFMS, sempre que necessário, divulgará normas complementares e avisos 

oficiais no endereço eletrônico www.ead.ufms.br. 

 

8.3. As disposições e instruções contidas na página da internet, nos editais 

complementares e avisos oficiais divulgados pela EAD/UFMS, constituirão normas 

que passarão a integrar o presente Edital. 

 

8.4. Será eliminado, em qualquer época, mesmo após a matrícula, o candidato 

classificado que tenha participado do Processo Seletivo usando documentos ou 

informações falsos ou outros meios ilícitos. 

 

8.5. A Comissão Coordenadora do Processo de Seleção reserva-se o direito de não 

preencher as vagas previstas. 
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8.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Educação Aberta e a 

Distância/Preg. 

 

 

 

 

 

VALDIR SOUZA FERREIRA 


