UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS – Câmpus Inhumas
EDITAL N. 001/2016 UEG/Câmpus
Inhumas, 18 de janeiro de 2016.

CHAMADA PÚBLICA PARA O PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU EM “LÍNGUA(GEM), CULTURA E ENSINO”
A Universidade Estadual de Goiás-UEG, no uso de suas atribuições legais, torna público o
presente Edital para o preenchimento de vagas do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em
Língua(gem), Cultura e Ensino, ofertado no Câmpus Inhumas. O curso será gratuito e
dirigido a professores dos diferentes níveis de ensino.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este Edital é aberto a licenciados no curso de Letras e áreas afins que atuem na
educação básica; e licenciados, bacharéis e tecnólogos que atuam na área da educação, em
nível superior, em cursos reconhecidos pelo MEC.
1.2 São oferecidas 50 vagas;
1.3 O curso Língua(gem), Cultura e Ensino será gratuito, ficando o candidato
selecionado isento do pagamento de mensalidades.
1.4 O curso Língua(gem), Cultura e Ensino tem previsão para início em fevereiro/2016 e
término em junho/2017;
1.5 O Curso Língua(gem), Cultura e Ensino tem carga horária total de 420 horas.
2 DA INSCRIÇÃO E DAS NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO CURRÍCULO
COMPROVADO
2.1 O período para inscrições é de 18 de janeiro a 03 de fevereiro de 2016, na secretaria da
UEG Câmpus Inhumas, Av. Araguaia, n. 400, Vila Lucimar, 13h às 19h, de segunda a
sexta feira.
2.2 No ato da inscrição, o candidato deve apresentar e entregar uma cópia dos seguintes
documentos: Formulário de Inscrição; Documento de Identidade; CPF; Comprovante de
endereço; Diploma de Graduação; Currículo com documentação comprobatória;
Declaração de vínculo com instituição de ensino, caso atue como professor.

2.3 A ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos citados no item anterior
(2.2) pressupõe a desclassificação do candidato, gerando a não homologação da inscrição.
2.4 As inscrições homologadas serão divulgadas no sítio eletrônico da UEG Câmpus/
Inhumas (http://www.inhumas.ueg.br/) no dia 04 de fevereiro de 2016.
3.

DA SELEÇÃO

3.1 O processo de seleção será realizado em duas etapas: prova dissertativa e análise de
currículo, na UEG Câmpus Inhumas, por uma banca examinadora composta por três
membros designada pelo Conselho Acadêmico do Câmpus, nas dependências da UEG
Câmpus Inhumas.
3.2 A primeira etapa consiste em uma prova dissertativa. O candidato deverá produzir
um texto dissertativo sobre a relação entre linguagem, cultura e ensino fazendo
referência às ideias centrais dos textos listados abaixo que fazem parte da bibliografia
básica deste processo de seleção.
Texto 1: FREITAS, Carla Conti de. O caráter transdisciplinar do Artslit no ensino de
língua inglesa.
Disponível em:
http://www.cchla.ufrn.br/visiget/pgs/pt/anais/Artigos/Carla%20Conti%20de%20Freitas%
20(UEG).pdf
Texto 2: FREITAS, Carla Conti de; SILVA, Valéria Rosa de. Blog: interação e produção
textual no ensino superior. IE 2010.
Disponível em: http://www.tise.cl/volumen6/TISE2010/Documento20.pdf
3.2.1 Os critérios para avaliação da prova dissertativa são: coesão, coerência, ortografia,
conteúdo e compreensão dos textos de referência.
3.2.2 O valor da prova dissertativa é 10,0 (dez) e a nota mínima para aprovação é 7,0
(sete).
3.2.3 Não será permitido nenhum tipo de consulta para a realização da prova dissertativa.
3.2.4 A duração da prova dissertativa é de 2 (duas) horas.
3.3 A segunda etapa consiste na análise do currículo com documentação comprovatória
conforme os seguintes critérios:

Critérios

Pontuação

Exercício do magistério na educação básica

3

Exercício do magistério na educação superior

3

Ser professor(a) de escolas campos de estágio
da UEG/Câmpus Inhumas

3

Publicação em anais de evento científico;
periódicos; livros.

4

Participação em evento científico-cultural

1

Participação em atividades de pesquisa

1

Participação em atividades de extensão

1

Iniciação científica

2

Monitoria

2

4 DO RESULTADO
4.1 O resultado final será divulgado no dia 11/02/2016, no sítio eletrônico da UEG
Inhumas (http://www.inhumas.ueg.br/)
4.2 Somente serão classificados os que obtiverem nota mínima 7,0.
5 DOS RECURSOS
5.1 Será assegurado ao inscrito na seleção o direito de interpor recurso contra o resultado
da seleção.
5.1.1 O prazo para interposição de recursos será o determinado no presente Edital,
conforme Anexo 2.
5.1.2 Os recursos deverão ser protocolados junto a Secretaria da UEG Câmpus Inhumas
das 13h às 19h, conforme Anexo 2.

6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 A Coordenação do curso Língua(gem), Cultura e Ensino se incumbirá das atividades
previstas neste Edital.
6.2 A participação neste processo implicará aceitação das normas estabelecidas neste
Edital e em outros comunicados complementares a serem divulgados no sítio eletrônico da
UEG Inhumas (http://www.inhumas.ueg.br/)
6.3 A veracidade das informações prestadas, bem como da documentação apresentada, é
de responsabilidade exclusiva do candidato, que responderá por elas, na forma da lei.
6.4 É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos e
comunicados referentes a este processo seletivo divulgados no sítio eletrônico da UEG
Inhumas (http://www.inhumas.ueg.br/).
6.5 Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (62) 3514-1345 e 3514-3122.
6.6 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Avaliadora desta
Chamada Pública.

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU
Pós-Graduação:
Língua(gem), Cultura e Ensino - Câmpus Inhumas
Período do Curso:
Carga Horária: 420h
Fevereiro/2016 a Junho/2017

Foto

3x4

Dados Pessoais:
Nome Completo:
Endereço:
Bairro:

Data de Nascimento:

ANEXO 2
CALENDÁRIO EDITAL 001/2016 UEG CÂMPUS INHUMAS

Lançamento do edital

18/01/2016

Período de inscrição

18/01/2016 a 03/02/2016

Homologação de inscrição

03/02/2016

Prova dissertativa e Entrega do currículo comprovado

04/02/2016

Divulgação do resultado

11/02/2016

Apresentação de recursos

12/02/2016

Resultado dos recursos

13/02/2016

Divulgação dos resultados finais

15/02/2016

Matrícula

16/02 a 20/02/2016

Início das aulas

27/02/2016

ANEXO 3
FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULO1

CRITÉRIOS

Pontos

Exercício do magistério na educação básica

3

Exercício do magistério na educação superior

3

Pontuação
computada
pelo
candidato

Pontuação

Ser professor (a) de escolas campos de estágio da 4
UEG/Inhumas
2
Orientação de Trabalhos de conclusão de curso de
graduação
Publicação em anais de evento científico;
2
periódicos; livros.

Participação em evento científico-cultural

2

Participação em atividade de pesquisa

2

Participação em atividade de extensão
Participação, como avaliador, em
trabalhos de conclusão de graduação

banca

2
de 1

Iniciação científica

1

Monitoria

1

1Esta Ficha deve ser preenchida pelo candidato com a pontuação correspondente ao seu
currículo a ser entregue com os documentos comprobatórios no dia da prova dissertativa.

